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1 Úvod 
V následující klinické kazuistice budu prezentovat ohniskovou analýzu a její využití v rámci 

kvalitativního výzkumu prostřednictvím jednopřípadové studie. Miovský (2006) píše, že 

klinická kazuistika slouží k terapeutickým, diagnostickým a výukovým účelům. Své místo má 

i v kvalitativním výzkumu. Podrobně zkoumáme, studujeme jednu osobu, snažíme se 

komplexně nahlédnout na její životní příběh (Miovský, 2006). Ve své práci se zaměřuji na 

jednotlivé gestalt-clustery neboli vyšší celky, trsy provázané společným ohniskem a snažím 

se nahlédnout na celý příběh z různých úhlů psychoterapeutických směrů. Využiji také 

anamnézu dokreslenou časovou osou sestavenou na základě případové práce s klientkou 

terénního programu. 

S klientkou Evou jsem se setkala v rámci svého působení v terénním programu pro uživatele 

drog. Jedná se o ženu - matku ve středním věku závislou na alkoholu a opioidech, které 

zemřel manžel a následně jí byly odebrány z péče i děti a ona zůstala sama. Případově jsem 

s Evou dva roky pracovala. Jednalo se o moji první klientku, se kterou se mi podařilo navázat 

vztah založený na vzájemné důvěře, a z naší dlouhodobé spolupráce jsem se mnoho naučila. 

Mým záměrem je upozornit, že i v rámci terénní práce lze o klientech přemýšlet 

v psychoterapeutických intencích a využívat v rozhovorech psychoterapeutické prvky. 

Mnohdy je tento způsob uvažování a přístupu nezbytný pro progres klienta a duševní zdraví 

pracovníka.  

Cílem práce je využití fokální analýzy jako platné metody kvalitativního výzkumu se svými 

přesahy do klinické praxe. Výsledky předkládané případové studie mi do značné míry 

pomohly ke zkvalitnění práce s klientkou, zvědomění si důležitých okamžiků v uplynulých 

rozhovorech s Evou a podpořily mé empatické prožívání Evy. 

Kasuistická práce dodržuje anonymitu osob a ochranu osobních údajů tak, aby osoby 

nemohly být identifikovány. Nejsou uváděna skutečná jména míst, institucí ani léčebných 

zařízení. Biografické údaje jsou mírně pozměněny. Jakákoliv spojitost obsahu a osob s těmito 

jmény je čistě náhodná.  

 

 

. 

2. Popis zvolené metody či přístupu k rozboru případu 
Nejprve bych měla vysvětlit, co vůbec konstruktem slova ohnisko či fokus je v následující 

práci míněno. Kalina (2013) popisuje termín ohnisko jako „psychodynamickou formulaci (či 
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hypotézu) stěžejních aktuálně přístupných klientových problémů s duševním zdravím 

v základním rámci: vyvolávající situace – vnitřní konflikt – maladaptivní řešení“. 

U adiktologických klientů můžeme o ohnisku uvažovat jako o bodě, ve kterém se setkávají 

klientovy intra- a interpersonální potíže společně s drogovými, závislostními problémy 

(Kalina et al., 2008). Obě definice od téhož autora, i přes rozdílnou formulaci mají obdobný 

význam. I já budu termín fokus vnímat jako jakési ústřední téma, které se prolíná do různých 

oblastí života a ovlivňuje naše fungování ve světě. 

Na ohnisko budu nahlížet pod úhlem psychoanalýzy, suportivně-expresivní terapie, KBT, 

integrativní terapie, adiktologie a samozřejmě fokální terapie.  

V kapitole 3. Charakteristika subjektu jsou zvýrazněna vyjádření klientky, jež budou 

v aplikační části propojena s teorií. 

2.1 Fokální konflikt 
V souvislosti s fokální terapií Vymětal (2010) píše o centrálním intrapsychickém konfliktu, 

který je předmětem krátkodobé psychodynamické terapie. Takovéto terapie v léčbě závislosti 

stanoví ústřední oblasti klientova problému, které se terapeut během 20 – 30 sezení snaží 

„oťukávat“ a nastartovat tak proces změny. Na počátku terapeutické práce je nutné a 

nevyhnutelné stanovit ohnisko (fokus, jádro) terapie. Toto ohnisko nemusí být zřejmé, 

domlouvá se na něm klient s terapeutem. Pro celou terapii je ohnisko jádrem, z kterého 

vychází všechny postupy a jednotlivá témata. I přesto, že v kompetenci terénních pracovníků 

není poskytovat psychoterapii, některé prvky krátké psychodynamické terapie mohou být 

jimi, dle mého názoru, využity. 

Dle Prochasky a Norcrosse (1999) mají krátké dynamické psychoterapie přes mnohé rozdíly 

tyto společné znaky: 
• Stanovují časový limit trvání léčby, obvykle 12 – 40 sezení. 

• Během několika prvních sezení se zaměřují na ústřední interpersonální problém. 

• Terapeut je aktivnější a ne tak neutrální. 

• Vzniká citlivé a silné pracovní spojenectví. 

• Relativně rychle přistupují k interpretacím a interpretacím přenosu. 

Časové omezení je pro terénní práci typické, ne však v podobě stanovení několika setkání, ale v době 
jednoho rozhovoru, který se může pohybovat od 10 minut do 60 minut. Stejně jako terapeut není 
během krátké dynamické terapie neutrální, ani terénní pracovník ne. Naopak je zjevná jeho aktivita a 
nutnost rychle, avšak s rozvahou využívat interpretací, neboť čas, který může klient i pracovník spolu 
vynaložit na řešení tématu je značně omezený a často venkovním prostředím a intoxikovaným stavem 
klienta narušovaný. Základem dobré poradenské i terapeutické práce je vztah - dle Prochasky a 
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Norcrosse (1999) pracovní spojenectví. Navázání vztahu s klienty terénního programu je obtížné a 
trvá delší dobu, ale zcela jistě není nemožné. S interpretacemi přenosu v rámci terénní práce zkušenost 
nemám. K přenosu sice dochází, pracovník si je ho mnohdy i sám vědom, jen jeho interpretace se 
může jevit v terénní práci již jako jakási nadstavba, která neřeší akutní aktuální stav. 

Krátká terapie se klientovi „ušije na míru“, stanoví se skromné a dosažitelné cíle. Stanovování 

krátkodobých a dosažitelných cílů je běžnou součástí i v rámci terénní práce, ovšem v trochu 

odlišném pojetí. Terénní pracovník pomáhá nalézt klientovi vlastní cíl. Jak zmiňujeme výše, 

i terénní pracovník klienta oťukává a snaží se nastartovat proces změny. Během získávání 

informací hledá ohnisko, na kterém by mohl postavit motivační rozhovor a nastartovat kolo 

změny. Své intervence šije klientovy „na míru“, tak jak jej zná a předpokládá, jak by na ně 

mohl zareagovat. 

Jak říká Prochaska a Norcross (1999): „všechny krátkodobé psychodynamické terapie jsou 

přímými potomky psychoanalýzy, a tak využívají základní psychoanalytické principy 

terapeutické práce, včetně přítomnosti odporu, hodnoty interpretací a významu silného 

pracovního spojenectví.“. Intrapersonální konflikty zahrnují jedincovy vnitřní rozepře mezi 

pudy, úzkostí a obranami. Patří sem problémy se sebeoceněním nebo zodpovědností. Tyto 

problémy mohou být vyjádřeny na interpersonální úrovni, nicméně původ a řešení spočívá 

pouze v intrapsychické úrovni. Na druhou stranu interpersonální konflikty zahrnují intimitu a 

sexualitu, komunikaci, hostilitu (agresi) a ovládání. Jako příklad těchto konfliktů uvádí 

zmínění autoři ztrátu blízkého člověka, zklamání ve vazbách na osoby, které dosud byly 

klientovi zdrojem pomoci a podpory, zklamání ze sebe samého vzhledem k očekávání 

ostatních nebo nadměrné ztotožnění s jiným člověkem.  

Integrativní psychoterapie chápe konflikty ovládající jedincův život jako okolnosti, které 

z jeho způsobu života vycházejí a které jej vyvolávají. Intrapsychické konflikty vytvářejí 

problematické chování a problematické chování způsobuje intrapsychické konflikty. Tento 

neustálý proces se označuje jako cirkulární kauzalita nebo bludný kruh naznačený i v mé 

kazuistice, v následující kapitole, jako součást Časové křivky. Současný život klienta 

z problémů vychází a zároveň je udržuje. Lze říci, že přizpůsobujeme nové zkušenosti starším 

schématům, tedy navyklým způsobům vnímání a myšlení (Prochaska, Norcross, 1999). 

Z tohoto principu vychází teorie sebepodrývajícího chování. Sebepodrývající chování je druh 

maladaptivního chování, kdy jedinec nevědomky dociluje opaku toho, co si přeje uskutečnit 

ve svých vztazích k lidem a k sobě, ke svému self (Knobloch, 1999).  

Další oblastí jsou konflikty individuo-sociální (Freud in Prochaska a Norcross, 1999). Jde 

o zásadní a neřešitelný konflikt mezi potřebou společnosti dodržovat daná pravidla a 
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základními touhami jedince, který vyžaduje jejich okamžité uspokojení, aniž by přitom 

respektoval potřeby druhých (Freud in Prochaska a Norcross, 1999). V tomto kontextu 

spatřuji souvislost s adiktologickým tématem cravingu. Neodolatelná touha po droze je pro 

jedince prioritou i přes své negativní důsledky. 

2.2 Jádrové konfliktní vztahové téma 
Od intrapsychických přes interpsychické a individuo-sociální konflikty se dostávám 

k backgroundu interpersonálnímu, kterému nejlépe odpovídá suportivně expresivní 

psychoterapie podle Luborského. Metoda rozsáhle používaná v USA. Obsahuje 

„předpřipravené“ ohnisko, které však může v praxi vést ke schematizaci. Pojem suportivní lze 

vyložit jako podpůrný, akceptující klienta. Pojem expresivní vykládáme jako odkrývání 

nevědomých motivů a procesů, sebevyjádření (Kalina, 2013). 

Luborsky zavedl pojem jádrové konfliktní vztahové téma – JKVT (CCRT – core conflictual 

relationship theme). Jde o princip, kdy se v raném dětském vývoji udá konflikt, který je 

v dospělosti středem klientových problémů na nevědomé úrovni. Metoda jádrového 

konfliktního vztahového tématu je zavedená technika pro posuzování vztahových vzorců 

v psychologickém výzkumu ( Kächele et al, 2002). 

Od roku 1973 Luborsky tuto metodu vytvářel. Na počátku předpokládal tato centrální 

vztahová témata: 

• Přání a touhy. 

• Odpovědi od ostatních směrem k sobě. 

• Odpovědi od sebe samého k ostatním. 

Luborsky shrnuje, že odpovědi od ostatních i odpovědi od sebe samého jsou v podstatě intra- 

a interpersonální konflikty z raného dětství. Metoda CCRT se aplikuje pozorováním klientů 

v psychoterapii, kteří si spontánně vybavují a mluví o svých vztazích s ostatními lidmi. Tato 

vyprávění vytvářejí zjevné vzorce, nebo opakovaná témata, která se promítají do 

interpersonálních vztahů klienta. Nejopakovanější témata (hlavní vzorce chování), která se ve 

vyprávění klientů objevují, jsou ohniskem psychoterapie (Eells, 2006).  

2.3 Jádra závislostní poruchy 
Pokud se budeme věnovat ohnisku závislostní poruchy, je třeba nahlédnout na celkovou 

osobnost klienta. Ohnisko závislosti můžeme popsat jako ústřední problém, který závislost 

vyvolává, udržuje a posiluje. Neexistuje žádné univerzální ohnisko, u každého klienta je 

někde jinde. Co pro jednoho jedince může mít fatální následky, s dalším „ani nehne“. Kalina 

(2013) tato ohniska formuluje jako jádra závislostní poruchy. Jedná se o: 
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• kompulzivní chování – vyhledávání drogy navzdory nežádoucím důsledkům 

• nekontrolované rizikové chování 

• porušená percepce odměny 

• poškození emočního vnímání a komunikace 

• neschopnost zvládat stres     

• sociální izolace  

• nízké sebehodnocení, depresivní sklony  

• nestabilní nálady a afekty, úzkost. 

 

V současné době převažuje názor, že drogová závislost vzniká v průběhu vývoje osobnosti ve 

vzájemné interakci biologických, psychologických a vztahových faktorů. Z této premisy byl 

odvozen bio-psycho-socio-spirituální model závislosti (Kalina, 2003). Na první pohled se 

může zdát, že bio-psycho-socio-spirituálního model vyvrací teorii jádra závislostní poruchy. 

Já se však domnívám, že obě teorie jsou vzájemně provázané a doplňují se. Jádra závislostní 

poruchy konkretizují bio-psycho-socio-spirituální model. 

 

 

3. Charakteristika subjektu kasuistiky 
3.1. Rodinná anamnéza 
O Evině primární rodině příliš nevíme, stejně tak jako o jejím dětství. Eva se narodila jako 

druhé dítě v relativně bohaté rodině. Sama o svém otci mluví jako o zámožném muži 

s kontakty na vysokých místech. Zároveň se o něm vyjadřuje pouze negativně, i přesto že 

ji stále finančně podporuje. Matku vykresluje jako submisivní, podrobenou dominantnímu 

otci. 

V 16 letech začala brát opiáty. Pokoušela se o léčbu. Na nějakou dobu se stabilizovala, našla 

si manžela. Měli spolu 2 děti. Pět dní po narození druhého dítěte měl Evin manžel tragickou 

autohavárii. Po několika týdnech v nemocnici podlehl následkům zranění a zemřel. Eva jeho 

smrt velmi těžce nesla. Vrátila se k drogám, zanedbávala péči o děti. Netrvalo dlouho a děti jí 

byly odebrány a dány do péče jejích rodičů. Soudem byl Evě povolen kontakt s dětmi vždy 

jednou za dva týdny, což považovala za velkou nespravedlnost a obviňovala otce 

z ovlivňování soudu v její neprospěch.  
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3.2 Sociální anamnéza 
Eva je ve středním věku tedy cca 30 – 35 let. Bydlela vždy v rodinném domě. Nejprve se 

svými rodiči, následně jí její otec koupil vlastní rodinný dům, kde mohla žít se svým mužem a 

dětmi. Po smrti manžela v důsledku obtíží, které jí přinášelo užívání drog, ji otec z domu 

vyhodil. Snažil se ji izolovat od dětí a koupil jí byt v jiném městě, než kde bydleli dříve. Eva 

se odstěhovala. V současnosti bydlí v bytě se svým partnerem. Po smrti manžela vystřídala 

několik partnerů, kteří měli společný rys v agresivních tendencích uplatňovaných na Evě. Eva 

je dlouhodobě nezaměstnaná, pobírá sociální dávky a finančně ji stále podporuje její primární 

rodina. Hradí za ni náklady na bydlení. Od partnerů, které u sebe Eva nechává bydlet, pak 

získává peníze na drogy či drogy samotné. 

 

3.3 Zdravotní anamnéza 
V důsledku dlouhodobého abúzu alkoholu Eva trpí epilepsií. Epileptické záchvaty a týrání ze 

strany jejího přítele jsou často příčinou jejích četných pohmožděnin, zlomenin a dalších 

úrazových poranění. Zároveň má Hepatitidu typu C, kterou dlouhodobě neléčí. 

V kontaktu s terénními programy se v jejím projevu objevují někdy psychotické rysy. Sama 

Eva se o svém duševním zdraví vyjádřila, že dle posudku psychiatra, který musel být 

vytvořen v rámci soudního řízení o její děti, jí byla diagnostikována duševní porucha 

suspektní schizofrenie a syndrom závislosti na opioidech a alkoholu. Zároveň však 

upozorňuje, že psychiatričce se nelíbila a záměrně jí napsala negativní posudek, aby jí 

připravila o děti. Její chování a popis jejího prožívání nasvědčuje spíše tomu, že trpí duální 

diagnózou. 

Po smrti manžela má Eva velkou nedůvěru ke zdravotnickým zařízením. Pronásleduje ji blud, 

že ve veškerých nemocnicích jsou prováděny pokusy na lidech, stejně tak to dle jejích slov 

bylo s jejím manželem. 

3.4 Drogová anamnéza 
Eva užívá s přestávkami zhruba 16 let. Dříve označovala jako primární drogu opiáty, 

v současné době spíše alkohol, který kombinuje se subutexem užívaným i.v.. Subutex získává 

na černém trhu. Příležitostně bere pervitin a psychofarmaka.  

Z adiktologických služeb je nejvíce navázaná na terénní programy, do kontaktních center 

odmítá chodit. Tvrdí, že by jí tam nerozuměli, nechápali jí. Nevěří jim a bojí se, že by 

tam nikoho nezajímala. Vystřídala několik léčeb různých forem mimo terapeutickou 

komunitu. 
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3.5 Časová křivka 
Metoda životní křivky bývá často využívána ve výzkumu, diagnostice i v terapii. Při použití 

této metody bývá účastník vyzván k zakreslení významných událostí svého života na časovou 

osu. Sám pak vytvořenou křivku interpretuje (Miovský, 2008). Já jsem tuto metodu pro 

vlastní účely poněkud modifikovala. Vytvořila jsem časovou křivku na základě kontaktu Evy 

s pracovníky terénního programu. Lze na ní sledovat nejen významné události Evina života 

v období 3 let, ale i dlouhodobou případovou práci s klientkou, která stále selhává 

v obdobných situacích.  

S Ev

ou 

byl 

navá

zán 

konta

kt 

v ún

oru 

2010

, kdy 

si 

přišla 

k ter

énním pracovníkům nejen vyměnit použité stříkačky za čisté, ale i se vypovídat. O radu 

víceméně nestála, stačil jí kontakt a možnost si někomu postěžovat na okolní svět a spiknutí, 

které proti ní vytváří její primární rodina. Otec se jí snaží připravit o děti a dělá vše pro to, 

aby jí nebyly svěřeny do péče. Za veškerými nepříjemnostmi, co se jí dějí např. v podobě 

vykradení jejího bytu, posudku od soudního psychiatra v soudním řízení o její děti, které mají 

v péči její rodiče, vidí vliv svého otce. Nenahlíží svou situaci, není ochotná jít do léčby 

závislosti, věří si, že vyabstinuje sama pouze pokud bude mít v péči své děti. Na zpětné vazby 

naznačující opak a zdůrazňující nutnost léčby reaguje verbálně agresivně. V září 2010 po 

rozhodnutí soudu, který povolil Evě styk s dětmi 3 týdně na dvě hodiny, se Evin stav po 

psychické stránce zhoršil. Eva byla s výsledkem soudu velmi nespokojena, byla přesvědčená, 

že se o děti dokáže postarat. Začaly se objevovat psychotické rysy. Paranoidní představy 

spojené zejména s jejím otcem, o kterém se domnívala, že se snaží otrávit její matku, prudké 

ÚNOR 
2010

ÚNOR 2011  
psychotické 

projevy, agrese

KVĚTEN 2011
Detox – 5 dní

LISTOPAD 2011
Detox – 2 dny

ÚNOR 2012
Detox -7 dní

DUBEN 2012
Časté Epi záchvaty, 
paranoidní bludy, 
napadení – bodné 
rány

ČERVEN 2012 –
2 měsíce léčba

ČERVENEC 2012 
výčitky, celková 
sešlost, bezmoc, 
beznaděj

ZÁŘÍ 2012 -
Detox

PROSINEC 2012
Rozchod s 
partnerem, 
beznaděj,  
osamělost



 12 

střídání nálad, hysterie. Následovalo období, kdy několik měsíců s terénním programem příliš 

nekomunikovala, chtěla pouze rychle vyměnit.  

V únoru 2011 ještě více než v předchozím roce se u ní objevují psychotické rysy. 

Nerozpoznává realitu, neví, co je skutečnost a co se odehrává pouze v její hlavě. Opět hovoří 

o spiknutí, tentokrát se domnívá, že se na ní domluvila policie a obviňuje ji ze zabití jejich 

kolegy. Pak dochází ke stagnaci v jejím stavu. Podává odvolání u soudu a snaží se zlepšit své 

chování.  

Vyřizuje si sociální dávky. Je otevřená zpětné vazbě, připouští si svou závislost a usiluje 

o detox. Jedná se však pouze o vnější motivaci s ohledem na cíl spojený se získáním dětí do 

své péče.  Na detoxu vydrží pouze 5 dní a odchází na revers. Má zájem o poradenství a 

spolupráci se zařízením pracujícím se závislými matkami. Na žádné setkání se do zařízení 

ovšem nedostaví. Na počátku září 2011 propadá do deprese, ale usiluje o další detox. Terénní 

pracovníci s ní pracují na její motivaci. Na konci září se u ní opět objevují psychotické 

projevy. Domnívá se, že ji někdo pronásleduje a usiluje o její život. Prohlašuje, že jediný, 

komu věří, jsou terénní pracovníci.  

V listopadu nastupuje znovu na detox, tentokrát vydrží pouhé dva dny a ze zařízení utíká. Líčí 

jej jako vězení, stěžuje si na nepříjemný zdravotnický personál, který byl na ní vysazený a 

kritizuje nesmyslná pravidla. Poprvé si ale připouští, že má problém s alkoholem a je schopna 

toto zjištění verbalizovat.  

V únoru opět nastupuje na detox, tentokrát vydrží delší dobu, celý týden, ale opět odchází na 

reverz, vlastně ani neví proč. Několik dnů po odchodu z detoxu dostává silný epileptický 

záchvat a končí v nemocnici se zlomeninami v obličeji. Z nemocnice odchází na reverz, 

důvodem je paranoidní obava z plánované operace nutné k léčbě jejích zlomenin. Bojí se 

narkózy, jelikož se domnívá, že by na ní byly páchány pokusy, stejně jako když její manžel 

po tragické autohavárii ležel v bezvědomí v nemocnici několik měsíců, a pak jej odpojili 

z udržovacích přístrojů. Následující měsíce je při každém kontaktu s terénním programem 

plačtivá, připadá si neschopná, bezmocná, zklamaná ze sebe samé. Chce do léčby, ale bojí 

se, že znovu selže. Stydí se sama za sebe před dětmi. Je jí nepříjemný výsměch ostatních 

uživatelů, kteří jí od dalších léčeb odrazují a připomínají jí opakující se koloběh. Nedokáže 

se sebou vydržet, sebemedikuje se alkoholem a subutexem. 

V dubnu se připlete k jedné pouliční rvačce, která pro ni končí bodnými a řeznými zraněními 

v oblasti břicha. Znovu utíká z nemocnice na reverz, i přesto že je ohrožen její život. Při 

kontaktu s terénními pracovníky, přehazuje svoji zodpovědnost za sebe na druhé. Je jí 
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domluven návrat do nemocnice včetně substituční léčby. Po řádném doléčení v nemocnici je 

v červnu 2012 přednostně vzata do další léčby.  

Tentokrát vydrží dva měsíce, vůbec nejdelší dobu, co kdy zvládla v léčbě za celou svoji 

drogovou kariéru. Opět z léčby utíká. Po několika týdnech útěku lituje. Obhajuje se, že jí 

bylo v léčebně smutno po dětech a nemohla tam již déle setrvat. Objevují se výčitky, pocity 

selhání, vyčerpání. Snaží se sehnat si práci, ale opět naskakuje do uživatelského života, který 

vše komplikuje. Na kole změny bychom mohli toto stádium označit jako fázi kontemplace, ve 

které se pohybuje již od května 2011. Svou situaci popisuje jako fatální, energii a odvahu 

znovu se pokusit o léčbu jí dodávají její děti. 

V září 2012 nastupuje na v tomto roce poslední pátý detox, ze kterého opět po pár dnech 

utíká. Při kontaktu s terénními pracovníky popisuje svoji krizi, opět je plačtivá a bezmocná a 

žádá rozhřešení a kouzlo, které by jí uzdravilo. Na krizovou intervenci nereaguje a z kontaktů 

utíká za sháněním drog. S blížícím se koncem roku bilancuje, upadá do stále hlubší krize. 

Zvažuje sebevraždu, nedokáže vystoupit z bezmoci a na podpůrné rozhovory ze strany 

terénních pracovníků nereaguje. Nemá dostatek odvahy a síly na to, cokoliv změnit. 

V prosinci se její stav mírně zlepší. Po opakovaných konfliktech a téměř ročním zvažování je 

schopná se rozejít s parterem, který ji bije i za cenu, že bude sama a nebude se jí dostávat 

pravidelného přísunu drog a peněz. Po rozchodu se opět líčí jako beznadějná, bezmocná, 

neschopná a navíc osamělá. 

 

4. Aplikační část 
Ve smrti Evina manžela je možné spatřovat katalyzátor centrálního intra- i interpersonálního 

konfliktu. Eva se v kontaktu s terénními programy několikrát zmiňuje o zklamání ze sebe 

samé po neúspěšných pokusech o detox, o návštěvách svých dětí při kterých úplně opilá 

usnula apod.. Zklamání z blízké osoby verbalizuje neustálými útoky a stížnostmi na svoji 

primární rodinu, zejména otce, i přesto že přijímá jeho podporu.  

Intrapsychický konflikt mezi Id a Egem či Supergem můžeme u Evy vykládat jako spouštěče 

k závislostnímu chování a možnou příčinu drop outu: 

 Id: Pudová touha po droze vyvolávající nezvladatelné bažení. Zničující pocity selhání a 

zklamání ze sebe samé v souvislosti s léčbou a dětmi. Zklamání, závist a křivda vůči primární 

rodině, která pečuje o její děti. Bolest ze ztráty manžela, bezmoc a beznaděj. To vše mohou 

být příčiny sebemedikace drogou.  
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Tomuto vnitřnímu puzení vedoucímu k užívání drog odpovídá Ego: Jsi matka a rodič, máš 

povinnost se starat o své děti. Miluješ své děti, chybí ti a chceš pro ně udělat všechno. Musíš 

všem a hlavně otci dokázat, jak to zvládneš a dokážeš se léčit.  

Konflikt a nezpracovaná témata vedou k opakujícímu se selhávání a potvrzování výchozích 

zkušeností. Pět pokusů o léčbu za cca 19 měsíců, až na jednu výjimku selhávajících vždy ještě 

ve fázi detoxu. Lze předpokládat, že na detox již nastupuje s nevědomím očekáváním selhání, 

které opět potvrdí předchozí zkušenost, tedy že je neschopná, bezmocná, nevylečitelná, 

zklamaná ze sebe sama. 

O Evě i přesto, že s ní nebyla vedena krátká suportivně-expresivní terapie, můžeme na 

základě jejích výroků uvažovat v intencích CCRT. Zaměříme-li se na první centrální vztahové 

téma, kterým jsou přání a touhy, jednalo by se o touhu mít vlastní rodinu, někam patřit. Eva 

často v kontaktu s terénními programy hovoří o svých dětech, ukazuje pracovníkům jejich 

fotky, kde vypadají jako šťastná rodina. Přála by si starat se o ně a mít možnost uspokojovat 

jejich potřeby a dopřát jim tu nejlepší péči a věnovat jim lásku. Být dobrou matkou a žít 

znovu jako rodina se svým manželem. Nereálné přání s ohledem na smrt manžela může vést 

k opakovanému selhávání, které vede k sebemedikaci drogou a setrvání v závislosti. 

Odpovědi od ostatních směrem k Evě (OO) a Odpovědi od sebe samé k ostatním (OS). Opět 

vycházíme z Eviných formulací sdělovaných v kontaktu s terénním programem. Oba typy 

odpovědí či centrálních vztahových témat jsou vzájemně provázané. 

„Nikdo mi nevěří. Vysmívají se mi.“ (OO) -  „Jsem neschopná dokončit léčbu.“ (OS) 

Nemá podporu v blízkém sociálním okolí. Nedůvěra rodiny vede k nedůvěře v sebe samu. 

Na základě usuzování ostatních usuzuje o sobě. Zde můžeme spatřovat návaznost na tezi 

v části věnované sebepodrývajícímu chování. Můžeme se domnívat, že Eva vstupuje do léčby 

již s nevědomím očekáváním selhání. 

„Nikdo mi nerozumí, nechápe mě.“ (OO) - „Nevydržím sama se sebou. Stydím se za 

sebe.“ (OS) 

 Nepochopení v rodině, které je z vnějšku pochopitelné po předchozím opakovaném zklamání 

vede k paušalizaci na celek. Může být jedním z důvodů k odmítání návštěvy kontaktního 

centra, nedokončení léčby. Zároveň vypovídá o nízké sebehodnotě Evy. 

 „Jsou na mě vysazení. Všichni mi chtějí jen ublížit.“ (OO) - „Jsem zoufalá. Jsem 

bezmocná.“ (OS)  

Obtíže s přijetím zodpovědnosti, reflektované v popisech krátkého setrvání v léčbě či pobytu 

ve zdravotnickém zařízení sycené neustálým pocitem křivdy. Domněnka, že vše je zaměřené 

na její poškození. Příkladem je popis klientky ve vztahu k psychiatrickému posudku či otci. 
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Jádrem zde může být nepřijetí smrti manžela vytvářející představu, že vše je proti ní 

negativně zaměřené a snaží se jí zničit. 

Všechna tři centrální vztahová témata se u Evy vzájemně prolínají a vedou k fokálnímu 

konfliktu. Pro lepší pochopení můžeme použít grafické znázornění viz Příloha 1, kde 

využívám Vennova diagramu. Každá kružnice představuje soubor centrálních vztahových 

témat, tak jak jsem je již popsala. Všechny se vzájemně překrývají, tedy ovlivňují. Ve 

společném prostoru, kde se kříží přání a touhy s odpovědí od ostatních směrem k sobě a 

odpovědí od sebe samého k ostatním vzniká fokální konflikt. Otázkou zůstává, zda užívání 

návykových látek u Evy je jakýmsi obranným mechanismem, sebemedikací ve vztahu 

k fokálnímu konfliktu, nebo zda tento konflikt vzniká v důsledku abúzu drog?  

Odpověď můžeme nalézt v propojení s teorií jádra závislostní poruchy. U Evy uvažovat 

o ohnisku nízkého sebehodnocení a depresivních sklonů a zároveň neschopnosti zvládat stres. 

Tato jádra pak mohou být katalyzačním činitelem fokálních konfliktů. 

 

5. Závěr  
Jedním z cílů terapie je odhalit ohnisko, jehož zvědomění u klienta může nastartovat proces 

změny. Různé psychoterapeutické směry používají jinou terminologii, nicméně fokus vychází 

zpravidla z intrapsychického prostředí. Vnitřní prostředí utváří do jisté míry prostředí vnější a 

naopak. V současné době je vyvíjen na společnost tlak, aby vnímala vývoj člověka jako 

lineární, my se však domníváme, že se utváření a zrání osobnosti odehrává v cyklech. 

Po určité době je přirozené kruh přerušit a pokročit do dalšího cyklu. Tímto způsobem se 

člověk rozvíjí po celý život. Proto je mi nejbližší teorie integrativní psychoterapie 

zdůrazňující sebepodrývající chování a bludný kruh, ve kterém se Eva ocitla a nedaří se jí ho 

přerušit. 

Kdyby měla uvažovat o možnostech a intervencích, které by u ní mohly být účinné, zcela jistě 

bych zvolila Case management. Case managera, který by Evu provázel a byl s ní 

v kontinuálním kontaktu na její cestě k abstinenci celým systémem adiktologických služeb. 

Eva se obává institucí, potřebuje neustálou podporu a nezvládá být sama, osamělá. Case 

manager by měl možnost, tyto její potřeby saturovat, alespoň v nekritičtějších obdobích. 

Velký důraz by měl být kladen na předléčebné poradenství, jež by mělo být co 

nejintenzivnější, aby si sama zvykla na režim, pravidla a prohloubil se vztah s Case 

managerem.   V ideálním případě by měl být navázán kontakt s rodinou včetně jejích dětí, 
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o které Eva neustále usiluje. V rámci terapie by měla být ošetřena a alespoň částečně 

zpracována všechna zmíněná fokální témata. 
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Úvod 
 
Když jsem zvažovala téma svojí teoretické práce, říkala jsem si, že to určitě musí být spojené s prací s 
klienty, protože jinak nemůžu svůj obor spojit s terapií. Což je samozřejmě zadání teoretické práce. 
Ale přišla jsem na to, že moje práce je spojená s terapií a sebezkušeností, i když většina odborné 
společnosti si myslí, že ne. 

Bylo by vhodné uvést, kde pracuji. Pracuji v neziskové společnosti Magdaléna, o.p.s., 
prevence a léčba závislostí, v Centru primární prevence jako odborný garant toho centra. Mojí náplní  
práce je lektor selektivní prevence, vzdělávání lektorů a pedagogů, vytváření metodických materiálů 
a intervize lektorských týmů. 

Všeobecná prevence jako taková ještě předchází výskytu rizikových jevů. Prevence také 
pracuje již s třídním kolektivem, kde se ve většině třídy objevil již rizikový jev - selektivní, nebo 
pracuje již s rizikovými jedinci formou individuálních poradenství či skupinové práce - indikovaná. Dle 
čtyřúrovňového modelu (Charvát, Jurystová, & Miovský, 2012) vzdělávání v oblasti prevence, 4. 
úroveň obsahuje i požadavek na sebezkušenost. 

A proč si tedy myslím, že je moje práce spojená s terapií? Je to velmi prosté, můj osobní 
sebezkušenostní výcvik mi pomohl nahlédnout na rozdíl prevence versus terapie, na to abych si 
mohla jasněji uvědomit kam až mohu v které prevenci zajít. Co je ještě předcházení a komunikace v 
obecné rovině a co už je terapie. Ze své praxe vím, že někteří noví lektoři mají problém s tím co 
znamená "jít po povrchu" a někdy z horlivosti se pouštějí do těžkých témat v oblasti prevence a 
zbytečně pak otvírají při programu věci, které jim nepřísluší. Prevence není terapie a neměla by jí být. 
Ale někdy je težké tu hranici vybalancovat a nezabřednout. Myslim si, že v ideálním případě by měl 
každý lektor sám projít sebezkušeností, jak už kvůli sobě, tak i kvůli našim klientům(dětem), se 
kterými pracujeme, protože jen tak může tu hranici lépe vidět a být lepším lekotrem, parťákem a v 
neposlední řadě člověkem. A i když samozřejmě vzděláváme lektory, tak dokud si oni sami neprožijí 
některou techniku, nelze zaručit, že z pouhého přečtení budou vědět jak s tím pracovat. V nejlepším 
případě se to jen nijak nepromítne do žáků, v tom nejhorším by žákům program mohl i uškodit. 

Ale není to jen sebezkušenost, která je při naší práci důležitá, základy vývojové psychologie a 
aktuální výzkumy v oblasti prevence, zaměřené na efektivitu programu, změnu postojů a dovedností 
žáků, by měly být nedílnou součástí vzdělávání v oblasti prevence. 

Ve své teoretické práci popisuji jeden program, který má své teoretické východisko, ale i 
částečnou strukturu programu. Tento program v této podobě bude brzo dostupný pro všechny 
pedgogy a lektory, ale jedno mu přesto bude chybět. A to ta zážitková-sebezkušenostní část, jak já 
jsem se v dané technice cítil, na co jsem si já přišel a co si z toho odnáším. Stejně jako je mnoho knih 
o psychoterapii, nelze jinak než vlastní sebezkušeností posunout hranici vnímání. 
 

Kluci a holky - Dva jiné světy 
 
Základní informace o programu 
Úroveň provádění: všeobecná 
Oblast zaměření: specifická prevence rizikového sexuálního chování 
Cílová skupina: Žáci 7. tříd ZŠ, tj. věk 12 až 14 let 
Forma: interaktivní 
Délka programu: dlouhodobý program  
Poskytovatel: Magdaléna, o.p.s., Centrum primární prevence 
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Popis programu  
Program Kluci a holky – dva jiné světy je zaměřen na prevenci rizikového sexuálního chování a je 
součástí širšího vzdělávacího kurzu pro pedagogy Třídnické hodiny aneb „Kuchařka na prevenci“. Kurz 
je zaměřen na primární prevenci rizikového chování. Cílovou skupinou jsou žáci 7. tříd základních 
škol. Program je veden skupinově a kooperativně vždy pro 1 třídu jako celek. Výuka probíhá vždy ve 
škole, v době vyučování, ve školní třídě s možností přizpůsobení třídy pro program (volně pohyblivé 
lavice a židle). Je možné jej zahrnout do minimálního preventivního programu školy nebo třídnických 
hodin.  

Prevence rizikového sexuálního chování se zaměřuje na žáky 7. ročníků ještě před započetím 
sexuálního života z důvodů jejich biologického a psychologického zrání, odbourání mýtů, které mají 
se sexuálním životem spojené a z důvodů otevření tabu z intimního života s druhým člověkem, které 
dodnes v naší společnosti panuje. Cílem je pomoci žákům se v období jejich dospívání zorientovat v 
citlivém tématu sexuální výchovy. Pojmy, které v programu zaznívají: dospívání a sexualita, vztahy 
mezi chlapci a dívkami, informace o tom, co je to sexuální zneužívání, intimita mého těla, nahota, 
očekávání a představy o druhém pohlaví. 

Jednou ze základních forem práce lektorů je komunikace v komunitním kruhu. Ten je vhodný 
pro rozvoj vztahu mezi žáky i vztahu mezi žáky a učitelem. Komunitní kruh pomáhá utvářet pocit 
soudržnosti a sounáležitosti, zapojuje každého žáka, podporuje rozvoj emocionality a bezpečného 
prostředí. Dále pracujeme formou zážitkové pedagogiky. Základními pojmy zážitkové pedagogiky jsou 
zážitek, prožitek a zkušenost. Termín prožitek je možné vnímat jako intenzivní, důkladný způsob žití. 
Prožitek je událost, která se výrazně odlišuje od běžného žití a působí především svojí intenzitou 
prožívaného děje, aktivity či činnosti. Pro prožitek je charakteristická jeho nepřenositelnost a 
přítomnost.  

Prožitek je tedy zasazen do kontextu konkrétní akce, kurzu, programu. Nestojí izolovaně, ale 
je součástí velké promyšlené mozaiky, která se skládá z propracovaných detailů. Vždy víme, proč 
danou situaci, program chceme zařadit, co tím zamýšlíme a sledujeme, a jak bude působit v kontextu 
ostatních programů. Nezbytnou součástí je zpracování prožitku a převedení do zkušenosti, tedy 
ohlédnutí, reflexe. Také se v rámci v rámci zážitkové pedagogiky uplatňuje Kolbův cyklus. Vychází z 
toho, že 80 % lidského poznávání pochází z vlastních, tedy nepřenosných zážitků, a zásadním 
způsobem zvyšuje zapamatovatelnost nových poznatků. 

V programu pracujeme pomocí brainstormingu, hlavní interaktivní zážitkové techniky, 
diskuze a reflexe. Důležitými prvky jsou skupinová diskuze v kruhu, poslouchání se navzájem, uznání, 
chvála, kladení otázek, zapojování zejména tišších/neprůbojných žáků, moment ticha, právo nic 
neříct, vyhýbání se zesměšňování, zapojení rodiny, hodnoty v životě, motivace, inspirace. Program je 
vhodným doplněním školních vzdělávacích programů. Principem je vybavit žáky konkrétními 
dovednostmi a nástroji, aby dokázali odolávat vlivům sociálního prostředí.  

 
Východiska programu 
Po ukončení dětského období vývoje je v průběhu biologického a psychologického dospívání úkolem 
mladého člověka ustavit si pevné pojetí vlastního já, svého místa a smyslu v životě. Již Erikson (1999) 
vymezil toto období jako období identity versus zmatení rolí. V pubertě a ranné dospělosti se vše, co 
bylo v dětství přirozené, vyřešené a volně plynoucí stává opět otázkou. Rostoucí a vyvíjející se mladý 
člověk tváří v tvář své vlastní fyziologické revoluci nyní konfrontuje to, čím se zdá být v očích druhých 
lidí s tím, čím se cítí být sám. 

Metodika programu pro pedagogy vychází z Metodického manuálů Magdaléna, o.p.s., Centra 
primární prevence. V Manuálu je uplatněno know-how pro práci s třídním kolektivem, které vychází 
z dlouholeté zkušenosti poskytovatele prevence v oblasti všeobecné primární prevence rizikového 
chování, ze zkušeností ze vzdělávacích programů pro pedagogy (např. programu Unplugged, 
Specializační studium pro pedagogy a další) a vývojové psychologie. Vychází ze zásad efektivní 
primární prevence (Miovský, Skácelová, Zapletalová, & Novák, 2010):  komplexnost a kombinace 
mnohočetných strategií, kontinuita působení a systematičnost plánování, cílenost a adekvátnost 
informací i forem působení vzhledem k cílové skupině, včasný začátek preventivních aktivit, pozitivní 
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orientace primární prevence a demonstrace konkrétních alternativ, využití "KAB" modelu, podpora 
protektivních faktorů a nepoužívání neúčinných prostředků, především zastrašování.  

Program vychází z modelu komplexního vlivu sociálního prostředí (Miovský et al., 2012). 
Tento model má teoretický základ v konceptu rizikových a protektivních faktorů. Cílem je posilovat 
protektivní a oslabovat rizikové faktory za podpory rodičů a důležitých dospělých. Gabrhelík (Miovský 
et al., 2012 podle Sussman et al.,2004) k modelu komplexního vlivu uvádí, že programy vycházející z 
toho modelu rozšiřují model sociálního vlivu o prvky poskytující nácvik dalších dovedností (např. 
komunikačních dovedností či asertivity), dále o prvky zaměřené na rozhodování, podporu vlastní 
aktivity, závazku ke skupině, komunitě a společnosti. 

Raná adolescence, jak uvádí Vágnerová (2012), je označována jako pubescence a zahrnuje 
prvních pět let dospívání. Časově je lokalizována přibližně mezi 11. - 15. rok, s určitou individuální 
variabilitou. Tělesné dospívání je nejnápadnější změnou a je spojené s pohlavním dozráváním, tj. 
pubertou. Období pubescence představuje důležitý biologický mezník, dítě se mění v člověka 
schopného reprodukce. Tělesná proměna je významným signálem dospívání a projevuje se 
viditelnými i pociťovanými důsledky (růst postavy, přeměna proporcí, sekundární pohlavní znaky, 
funkce pohlavních orgánů, sexuální prožitky atd.), jejichž subjektivní zpracování může být pro 
pubescenta náročné.  

U naší populace dochází k vývojovým změnám mezi 10.-.15. rokem, tělesně se u dívek 
projevuje menarché a u chlapců prvními výrony semene, rozvojem sekundárních pohlavních znaků, 
zvláště u chlapců i prudkým zvýšením sexuální potřeby a aktivity. Psychosexuální vývoj je vůči 
somatosexuálnímu opožděn, v tomto období se schopnosti mladých lidí k citovým vztahům, pro život 
v páru i jejich základní morální postoje a etické hodnoty teprve formují (Weiss, 2006). 

Vzhledem k tomu, že je zevnějšek součástí identity, bývá taková změna intenzivně prožívána. 
Mladí se v tomto věku velmi často porovnávají s "ideálem krásy", snaží se mu vyrovnat. Když tento 
aktuální model daný jedinec splňuje, dochází k prohlubování jeho sebevědomí. Ale pokud je jeho 
tělesný vývoj opožděn nebo nenaplňuje "ideál krásy" může docházet k frustraci a sníženém 
hodnocení svojí osoby. 

Tělesná proměna může mít různý subjektivní význam, který závisí na představě o atraktivitě 
dospělejšího zevnějšku, na psychické vyspělosti jedince i na sociálních reakcích, které tuto změnu 
doprovázejí. Pubescent může být na svoje dospívání pyšný, ale stejně tak se za ně může i stydět, 
záleží na okolnostech. Zevnějšek je první informací, kterou o daném jedinci kterýkoliv jiný člověk 
získává. Změna dětského těla je tudíž doprovázena i změnou chování lidí, s nimiž je pubescent v 
kontaktu. Reakce dospělých i vrstevníků mohou být velmi rozmanité podle toho, jaký význam pro ně 
jeho změna má a jaké asociace navozuje (Vágnerová, 2012). 

Weiss (2006) k psychosexuálnímu vývoji uvádí, že sexualita je jedním ze základních 
individuálních a interpersonálních motivů v životě. Rodíme se jako tvorové sexuální a pohlavnost nás 
provází celým našim životem. Ovlivňuje naši osobnost i mezilidské vztahy a zpětně je jimi 
ovlivňována. Sexualita je specifickou formou komunikace, zdrojem hlubokých emocí, faktorem 
organizujícím lidské chování a prožívání. 
 
Cíle programu 
Cílem je prohloubit a rozšířit informace, znalosti a postoje žáků v oblasti prevence rizikového 
sexuálního života. Velmi důležité je u tohoto tématu postupovat citlivě a s ohledem na různou 
úroveň žáků a jejich věku. Vycházet zejména z jejich reakcí a z jejich dotazů.  
Metodika si klade za cíl předat ucelené znalosti a dovednosti z více než osmileté praxe v oblasti 
prevence rizikového chování. Má napomoci při práci s žákovským kolektivem v oblasti prevence 
rizikového chování a snaží se předat zkušenosti a dovednosti získané při práci s žáky. Cílem metodiky 
je usnadnění práce s třídním kolektivem, inspirace a předání dovedností a znalostí. Metodika vznikla 
v průběhu let s přispěním lektorů Centra primární prevence, Magdaléna, o.p.s. na základě jejich 
zkušeností z programů primární prevence na základních školách. 
Toto téma je vhodnější v 7. ročníku směrovat spíš na vztahové záležitosti – ne hned na sex. I když se 
třeba budou smát, je pro ně toto téma aktuální (tělesné i psychické změny, apod.). 
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Při technikách, kdy budou pracovat ve skupinkách, je důležité se zaměřit na rozdíly mezi vnímáním 
kluků a holek. Doporučuje se i skupinky dělit na kluky a holky. 
 
 
Dílčí cíle: 
• Vysvětlit pojmy: dospívání a sexualita, vztahy mezi chlapci a dívkami. 
• Získat informace o tom, co je to sexuální zneužívání. Intimita mého těla, nahota. 
• Žáci definují ideální představu příslušníků vlastního i opačného pohlaví. 
• Formulace vlastních očekávání od příslušníků druhého pohlaví, posouzení případných rozdílů 

mezi muži a ženami. 
• Zamyslet se nad tím, jak vnímají osoby druhého pohlaví (kluci holky a naopak).  
• Uvědomit si jaké stereotypy a mýty jejich pohled ovlivňují. Dále si uvědomí co je jim sympatické a 

co obdivují na holkách/ na klucích. 
 
 
Cílová skupina 
Vývojová fáze biologického zrání a utváření vlastní identity je pro dospívající žáky náročnou životní 
etapou spojenou s množstvím proměn, směřujících jejich osamostatnění a soběstačnosti. Na jejich 
stále ještě nezralou a sociálně neukotvenou osobnost vyvíjí obrovský tlak jak zvenčí (mnohé nároky, 
možnosti, mezi kterými je nutno volit, kritika okolí, konflikty), tak i zevnitř (nejistota, nevyhraněnost, 
zmatenost, úzkosti, agrese, frustrace). Dospívající jsou v tomto období velmi zranitelnou skupinou 
populace. Cílová skupina je charakteristická obdobím puberty, rizikovým chováním, 
experimentováním a vyjasňováním si vlastního postavení ve společnosti.  

Cílovou skupinou programu Kluci a holky – Dva jiné světy jsou žáci ve věku 12 až 14 let, tj. žáci 
7. tříd základních škol, popřípadě příslušných ročníků víceletých gymnázií. Programu se vždy účastní 
celý třídní kolektiv. 
 
Časová struktura 
Program je součástí širšího vzdělávacího celku Třídnické hodiny aneb „kuchařka na prevenci“. 
Samostatný program pro žáky je pak postaven na 2 setkání po 1 – 2 vyučovacích hodinách na školní 
rok. Ze zkušeností od pedagogů je lepší program mít celkem na 4 vyučovací hodiny neboť je někdy 
těžké vše stihnout za kratší časový úsek. Delší časová dotace záleží na možnostech dané školy. Vždy je 
ale doporučováno s žáky kontinuálně pracovat interaktivní metodou na dalších tématech z oblasti 
prevence rizikového chování. 
 
Obsah programu a doporučení pro realizaci 
 
Tento harmonogram je stěžejní pro každé setkání pedagoga a žáků: 
• Přivítání se s žáky 
• Pravidla – vysvětlení nebo zopakování pravidel 
• Úvodní kolečko – nějaká otázka na rozmluvení, na prolomení ledů 
• Technika rozehřívací / pro uklidnění – dle situace ve třídě, žáky rozproudit, nebo zklidnit a naladit 

na společnou práci 
• Představení tématu- cíl dnešního setkání, případně zopakování tématu z minula 
• Techniky k tématu - jednotlivé techniky jsou popsány níže 
• Závěrečné kolečko/ evaluace / reflexe bloku – každý žák by měl dostat možnost zhodnotit 

program 
• Zpětná vazba se ŠMP pokud se objeví podezření na rizikový jev (např. šikana, kyberšikana, užívání 

NL atd.) nebo otevření osobního problému, obtížné rodinné situace žáka 
 



 23 

Výukovými metodami jsou interaktivita, zážitkovost, nácvik rolí, předávání informací, práce ve 
skupině. Pedagogové jsou seznámeni s metodikou programu a jeho jednotlivých lekcí. Pedagogové si 
zde vyzkouší jednotlivé techniky - nácvik rolí a sami si tak, do jisté míry mohou na vlastní zkušenost 
zažít pocity, které pak mohou provázet jejich žáky. 

Důležitými prvky školení je názorné předvedení skupinové diskuze v kruhu, poslouchání se 
navzájem, uznání, chvála, kladení otázek, zapojování žáků s ohledem na tišší žáky, kteří si odnesou 
informace nasloucháním, moment ticha, právo nic neříct, vyhýbání se zesměšňování (jak ze stran 
pedagogů, tak i umění toto zarazit ze stran žáků), zapojení rodiny, hodnoty v životě, motivace, 
inspirace. Žáci uslyší, co je to dospívání a sexualita a vysvětlíme pojmy, které sami zatím nejsou 
schopni definovat. Dále se věnujeme vztahům mezi chlapci a dívkami. 
 
Aktivita „Brainstorming – Láska, dospívání“ 
Je nutné uvést toto téma jako citlivé a osobní, sdělit pochopení s určitými rozpaky nad tímto 
tématem, ale vždyť je to skutečnost, která se týká nás všech a právě proto bychom měli mluvit o tom, 
co nás zajímá, co bychom chtěli vědět. A je správné, že nás to zajímá. Žáci si ujasní různé mýty a 
dezinformace spojené s partnerským životem, dospíváním, pohlavním životem. Upevňujeme a 
objasňujeme základní pojmy z oblasti partnerských vztahů, dospívání popř. sexu.  

Všechny pojmy, které žáci řeknou k dané otázce, píšeme na velký arch papíru. Poté si 
postupně všechny pojmy probereme, vysvětlíme. Sdělíme téma lásky žákům. Píšeme pojmy, které je 
napadají, a věnujeme se jim. Ptáme se žáků, co si myslí, že znamenají, v jaké souvislosti o nich slyšeli. 
Na rozdíl od 8. třídy, kdy se v této technice věnujeme hlavně sexu a partnerským vztahům, bychom 
se v 7. ročníku měli víc zaměřit na otázky týkající se změn, jimiž prochází kluci a holky v období 
puberty a adolescence a tomu jak se s nimi vyrovnat.  

Věnujeme se zejména pojmům: Menstruace, masturbace, poluce, pohlavní styk a věková 
hranice. Nezapomenout na hranice dospělosti a připravenosti na intimní život - nejen těla, ale i 
psychiky. Kdy je ten správný čas? Je to individuální a každý z žáků si o tom může rozhodnout sám. 
Dotýkáme se práva na své tělo - zneužívání. Opět zdůrazňujeme rovnost ve skupině, názor každého 
má stejnou hodnotu. 
 
Aktivita „Áčko“ 
Žáci mají prostor k otevřené debatě, mají možnost se dozvědět nějaké skutečnosti, které je na 
druhém pohlaví zajímá, nevědí, nebo čemu nerozumí. Rozvíjí si tak dovednost komunikace a 
porozumění. Také si ujasňují některé informace. 

Třída se rozdělí na holky a kluky. Ve skupinách si žáci připraví otevřené otázky na opačné 
pohlaví, které by je zajímaly (proč kluci, či holky dělají to či ono, co mají, nemají rádi, co se jim líbí, 
nelíbí, jejich názory a další). Poté se skupiny holek a kluků posadí naproti sobě, zástupce skupiny pak 
postupně otázky klade protější skupině. Vznikne tak otevřená debata, vše moderuje pedagog (možno 
s fiktivním mikrofonem). Pedagog před začátkem diskusní části zmiňuje, že pokud se nenajde nikdo 
ze skupiny, kdo bude chtít na otázku odpovědět, je to v pořádku, zároveň je však užitečné, sdělit 
druhé skupině jaký mají důvod. Př.: „Je to osobní, intimní.“, „Stydíme se.“ a podobně. 
 
Aktivita „Hledání společného“ 
Žáci si zvědomují rozdílnost mezi dívkami a chlapci a diskutují na toto téma s pedagogem. 

Třídu rozdělíme na skupinu dívek a chlapců a rozdáme velké papíry. Skupinám zadáme: 
Napište, co mají jen holky/kluci – pro dívčí/chlapeckou skupinu (postava, chování); Co máme 
společné – obě skupiny. Co od druhého pohlaví potřebujeme, čím nás doplní. Na závěr se každá 
skupina vyjádří k daným okruhům. 
 
Aktivita „Marťané a Venušanky“ 
Žáci definují ideální představu příslušníků vlastního i opačného pohlaví. Žáci si formulují svá vlastní 
očekávání od příslušníků druhého pohlaví, posoudí případné rozdíly mezi muži a ženami. 
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Třídu rozdělíme na chlapce a dívky, do skupin po 3–6 osobách. Technika se opírá o dávnou 
legendu o rozdělení lidstva na dvě skupiny. Jedna odletěla na Mars a založila tam prastarou civilizaci 
lidí zvaných muži. Druhá skupina odletěla na Venuši, druh člověka, který se zde vyvinul, se jmenuje 
ženy. Obě civilizace dospěly do takového stádia vývoje, kdy jsou schopny navštívit se na svých 
mateřských planetách. Chtějí se na setkání dobře připravit, proto si předem vyměňují důležitá 
poselství. 
 
Aktivita „Ideální Kluk / Holka“ 
Žáci se zamyslí nad tím, jak vnímají osoby druhého pohlaví (kluci holky a naopak). Žáci si uvědomí, 
jaké stereotypy a mýty jejich pohled ovlivňují. Dále si uvědomí co je jim sympatické a co obdivují na 
holkách/ na klucích. 

Rozdělíme třídu na skupinky (na holky a na kluky). Holky mají za úkol ztvárnit ideálního kluka, 
kluci mají za úkol ztvárnit ideální holku. Obrázek by měl obsahovat, jak se ideál obléká, jaké má 
vlastnosti, jak se chová, jaké má koníčky, atd. Poté následuje prezentace obrázků. Každá skupinka 
svůj výtvor představí ostatním.  
 
Personální nároky 
Program klade na pedagoga zvýšené nároky a předpokládá jeho znalosti a dovednosti v oblasti 
prevence rizikového chování a práce s komunitním kruhem. Dle čtyřúrovňového modelu (Charvát, 
Jurystová, & Miovský, 2012) minimálně úroveň 1: 
• Pedagog realizující preventivní činnosti zakomponované díky školnímu vzdělávacímu  programu  

a  minimálnímu preventivnímu programu do jeho předmětů (například edukace o etnických 
menšinách v rámci standardní výuky zeměpisu atp.). 

• Třídní učitel realizující při třídnických hodinách „komunitní kruh“ či jiné obdobné preventivní 
metody práce s kolektivem či klimatem třídy. 

 
Program je postaven na interaktivní formě a z tohoto důvodu je nezbytné absolvovat třídenní kurz 
Třídnické hodiny aneb „Kuchařka na prevenci“ (24 hodin) a návazná interaktivní setkání v rozsahu tří 
dnů (24 hodin). 
V ideálním případě kurz nabízíme absolventům kurzu Unplugged. 
 

Hlavní charakteristika kurzu: 
• Připravit na samostatnou realizaci preventivního programu s žáky 7. ročníku. 
• Cílovou skupinou programu Třídnické hodiny aneb Kuchařka na prevenci (Kluci a holky – Dva jiné 

světy) jsou žáci ve věku 12 až 14 let (tj. 7. tříd základních škol, popřípadě příslušných ročníků 
víceletých gymnázií) pracuje se s celým třídním kolektivem. 

• Seznámit účastníky kurzu s preventivním programem a jeho metodikou. 
• Poskytnout pravidelnou metodickou podporu i během školního roku, kdy je program realizován. 
• Předání metodiky k prevenci 7. Ročníku. 
• Jedná se o souhrn osnov pro školní prevenci rizikového chování, který vychází z principu 

komplexního vlivu sociálního prostředí a modelu KAB. 
• Program je veden interaktivní formou se zaměřením na předávání informací a zkušeností z přímé 

práce s žáky. 
 
Cílovou skupinou kurzu jsou pedagogové působící na 2. stupni základních škol. Jedná se o pedagogy, 
kteří zaujímají následující pozice: školní metodici prevence, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé víceletých 
gymnázií, výchovní poradci, vychovatelé školských zařízení, učitelé speciálních škol, speciální 
pedagogové základních škol. Ze strategických dokumentů MŠMT vychází, že: "Předpokladem 
naplňování cílů v oblasti prevence je pedagog vzdělaný, kvalifikovaný, komunikativně, psychologicky 
a speciálně pedagogicky vybavený." Program je zaměřen na podporu a rozvoj kompetencí pedagogů 
ve školách v oblasti primární prevence. Potřeby cílové skupiny byly identifikovány primárně během 
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dlouhodobé přímé práce s pedagogy, vycházíme i z vlastních zkušeností s poskytováním 
dlouhodobých programů primární prevence. Pedagogičtí pracovníci mají možnost dosáhnout díky 
programu většího sblížení se s žáky a vytvoření bezpečnějšího prostoru pro otevřenou komunikaci s 
nimi. 

Cílovou skupinou programu samotného jsou pak žáci 7. ročníku základních škol, se kterými po 
zaškolení pak daní pedagogové pracují. Pro zájemce o realizaci programu je nabízen kurz Třídnické 
hodiny aneb „Kuchařka na prevenci“ vedený zkušenými lektory (Magdaléna, o.p.s., akreditace u 
MŠMT, Č.j.: MSMT - 37258/2014-1-968 ze dne 14.10.2014). 
 
Kontraindikace/omezení 
Program je určen jako všeobecná primární prevence, jedná se tudíž o předcházení rizikového 
chování. Program by neměl být používán již při výskytu rizikového chování, nenahrazuje intervenci. 
Dále by program neměl být používán neproškolenými osobami, neboť důležitou součástí kurzu je 
zážitkovost samotných účastníků, jejich přímá interakce a předávání znalostí, jak od lektorů kurzu tak 
od samotných pedagogů navzájem. Program by pod neodborným vedením mohl uškodit křehké duši 
dospívajích při tomto citlivém a intimním tématu.  
 
Evaluace 
S žáky evaluaci programu děláme vždy. Buď nám slouží jednoduchý evaluační otazníček, kdy se žáků 
ptáme na zpětnou vazbu jednoduchými otázkami, například: „Co ti dnešní setkání přineslo, dalo, 
z čeho máš radost,“. „Jaká činnost tě nebavila a proč?“, „Napadá tě co bys z dnešního setkání mohl/a 
využít?“. Pokud se nám nedostává čas, uděláme evaluaci jen v kroužku a dbáme na to, aby se každý 
vyjádřil. Evaluace je vždy důležitou součástí programu.  

Při vzdělávání pedagogů je vždy po každém semináři účastníkům rozdán evaluační dotazník. 
Při posledním setkání je účastníkům rozdán závěrečný shrnující evaluační dotazník. Všechny 
evaluační dotazníky jsou vždy vyhodnoceny a jejich výstupy jsou zapracovány metodického manuálu 
a slouží jako podklady pro zlepšení kvality a efektivity programů. 
 
Materiální požadavky a pomůcky 
Při realizaci kurzu se využívá notebook, dataprojektor. Dále je pak součástí kurzu i metodika 
Třídnického hodiny aneb „Kuchařka na prevenci“. Pro realizaci samotného programu ve třídě pak 
využijeme klasické pomůcky pro vedení skupinových aktivit, jako jsou např. fixy, psací potřeby, 
pastelky, křídy, balicí papíry, flipchart, tabule, papíry velikosti A4, čtvrtky, barevné papíry, běžné 
kancelářské potřeby, klubíčko. 
 
Prostorové požadavky 
Zajištění příslušného odpovídajícího místa ke konání programu je samozřejmostí. Jedná se o 
prostornou třídu s možností přizpůsobení židlí do kruhu. Mělo by odpovídat kapacitě jedné třídy, cca 
30 osob. Dále musí prostor splňovat technické náležitosti jako elektřina, teplo, židle a hygienické 
zázemí v dosahu prostor.  
 
Požadavky na supervizi/intervizi 
Navazující interaktivní setkání, které proběhne vždy po realizovaných lekcích a jsou zde probírána 
jednotlivá úskalí, ale i pozitiva práce se skupinou. Při tomto setkání proběhne příprava na další 
následující lekce a pedagogové si mohou vyzkoušet či jen zopakovat jednotlivá témata a s nimi 
spojené interaktivní techniky. Tři navazující setkání. Celkem 24 hodin výuky. 
Lektoři kurzu prochází supervizí svých programů, cca 1 x za 2 měsíce na 3 hodiny. 
 
Ověření efektivity programu 
Výzkumně jsme efektivitu programu prozatím neověřovali. Máme však nastavené hodnocení kvality 
programu, kde využíváme zpětnou vazbu od klientů. Jedná se o anonymní dotazníky (žáci), vyjádření 



 26 

třídního učitele o třídě do zápisu z bloku, evaluační dotazníky od účastníků dalšího vzdělávání a 
dvakrát za rok dochází k setkání zaměstnanců CPP pro hodnocení kvality služeb. 

Zpětná vazba od klientů programů. Na konci každého bloku dlouhodobého programu 
získáváme formou stručných anonymních dotazníků subjektivní hodnocení účastníků (žáků) 
programu. Dále mají žáci možnost během bloku anonymně písemně (krabička na vzkazy a dotazy) 
připomínkovat program a vyjádřit se k tomu, o jaká témata mají zájem. Dále získáváme zpětnou 
vazbu o našich programech od pedagogů a vedení škol, v nichž realizujeme jednotlivé programy. 
Poskytování těchto zpráv není podmínkou realizace programů. Forma je buď ústní, nebo písemná. 
Důležitou součástí celkového hodnocení programu je pohled lektorů, kteří daný program vedou. 
Zpětná vazba se odráží v každém zápisu z bloku, je součástí celkového hodnocení práce lektorů za 
uplynulý školní rok a je nedílnou součástí intervizích a supervizích setkání. Pro kvalitní program je 
nutná i dobrá spolupráce v lektorské dvojici. 

Dále jsou pro nás důležité statistické údaje, kde sledujeme především počet klientů (žáci, 
studenti, pedagogové) a počet škol zapojených do našich programů, což bereme jako indikátor 
nárůstu či poklesu zájmu o některé programy. 

Souborné hodnocení, při kterém zapracováváme důležité změny je dvakrát ročně. Setkání se 
účastní všichni zaměstnanci Centra primární prevence včetně externistů a ředitele Magdalény, o.p.s. 
Hodnotí se efektivita služeb, výstupy z hodnocení programů, SWOT analýza, aktuální směřování a 
výzkum v oblasti prevence. Na setkání dochází k úpravám programů, ke změně manuálů. Na úpravě 
programů participují všichni zaměstnanci Centra primární prevence pod odborným metodickým 
vedením vedoucího centra, odborného garanta a ředitele Magdalény, o.p.s. 
 
Návaznosti/vhodné kombinace 
Program navazuje na školní vzdělávací plán a rozšiřuje probranou látku. Jako další vhodnou 
kombinací je pedagog, který byl vzdělán v programu Unplugged a již se svojí třídou dlouhodobě a 
interaktivně pracuje. 
 
Formy podpory (internet, vzdělávání, materiál atd.) 
• Vzdělávací kurz pro pedagogy Třídnické hodiny aneb "Kuchařka na prevenci", tři dny v celkovém 

počtu 24 hodin. 
• Manuál pro pedagogy Třídnické hodiny aneb „Kuchařka na prevenci“, obsahující podrobný popis 

programu a aktivit, včetně tipů, doporučení a reflexí. 
• Návazná interaktivní setkání, tři dny v celkovém počtu 24 hodin. 
• Poradenství pro pedagogy, emailové a telefonické konzultace. 
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Úvod 
Školní psychologií, náplní práce školního psychologa a zejména jeho potřebností na školách 
se v současné době zabývá celá řada odborníků i laiků. V uplynulém roce proběhla médii 
reportáž o tom, proč na některých školách školní psychologové jsou a na jiných nikoli, 
diskutuje se o potřebnosti této profese v nejrůznějších internetových prostorech, náplň 
práce těchto specialistů probírají pedagogové, o jejich prospěchu nebo komplikacích 
diskutují ředitelé škol a v neposlední řadě se na jejich bytí či nebytí na konkrétní škole ptají 
také rodiče žáků.  
Na málokteré naznačené otázky však existuje jednotná odpověď, lidí, kteří se snaží umožnit, 
aby školní psychologové ve školách mohli pracovat, je celá řada. Do cesty jim jsou kladeny 
nejrůznější překážky, od finančních (kdo bude psychology platit), přes systémové (které školy 
psychologa mít budou a které ne, kdo bude jeho nadřízeným atd.) až po personální (kde vzít 
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psychology, kteří tuto práci budou dělat) či dokonce osobní (pedagogové obávající se pozice 
školního psychologa, který „jim kouká pod ruce“).  
S těmito obtížemi se snaží nicméně vyrovnat už poměrně velká skupina lidí, kteří se profesí 
školního psychologa živí a s nimi zároveň stejná nebo možná ještě početnější skupina lidí, 
kteří se jim snaží k tomu udělat podmínky.  
V této práci bych chtěla nabídnout pohled na problematiku zejména pracovní náplně 
školního psychologa, popsat podmínky, ve kterých je tato práce vykonávaná a poukázat i na 
případné obtížnosti školně psychologické praxe. Čerpám nejen z literatury, dostupných 
internetových zdrojů, periodik určených pro učitele, ale také z publikací, které vznikly na 
základě projektu Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb. Nemalým zdrojem 
informací, ale také důvodem, proč se věnuji právě tomuto tématu je má, dnes již šestiletá 
praxe školního psychologa na základní škole.  

1. Pojem školní psychologie 

Odborníci zabývající se školní psychologií v rámci její definice velmi často používají příměr k 
„činnosti, kterou se zabývá školní psycholog“. Pochopitelně se jedná o psychologii, 
vykonávanou kvalifikovaným odborníkem na půdě základní nebo střední školy. Dalším 
určujícím činitelem jsou klienti školního psychologa, kterými jsou žáci či studenti, jejich 
zákonní zástupci, případně jiné vychovávající osoby a také pedagogové a další pracovníci 
školy.  
Cílem práce školního psychologa by mělo být zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu ve 
škole. Dílčích cílů může mít však několik, hodně záleží na tom, koho vnímá školní psycholog 
jako svého „hlavního“ klienta. Nabízí se, že by jím měl být právě žák, jelikož on je také 
„klientem“ instituce školy.  
Činnost, vedoucí k tomuto cíli tedy můžeme považovat za definici školní psychologie. J. 
Mareš ji formuluje jako psychologickou disciplínu, která: „zkoumá a řeší výchovné a 
vzdělávací problémy ve školním kontextu z psychologického hlediska, pomáhá jednotlivým 
žákům i školním třídám, učitelům a učitelským sborům i vedení škol s jejich specifickými 
problémy, radí také rodičům v jejich výchovném působení“ (Čáp, Mareš, 2001). 
 
Na pojem školní psychologie můžeme také pohlížet z pozice systému, který je v dané situaci 
(času a místě) zaveden. Náplň práce školního psychologa je tedy velmi variabilní jak v rámci 
celosvětovém, tak ale i v rámci naší země, jak je popsáno dále.  
 

2. Historie školní psychologie 

Školní psychologie je jako jedna z aplikovaných psychologických věd poměrně mladá, dalo by 
se říci v nejlepších letech. To, jakým způsobem bude zrát, záleží více na podpoře systému 
školství jednotlivých zemí než na samotných klientech či psycholozích. Zatím jsou stále 
slyšitelné snahy o její udržení, i když výsledky jsou pomalé a v naší republice více než 
klopýtavé.    

2.1. Historie školní psychologie ve světě 

První snahy o osamostatnění školní psychologie od ostatních aplikovaných věd 
psychologických je popsán ze Spojených států amerických, kde Americká psychologická 
asociace přijala v roce 1947 za svoji součást Sekci školní psychologie. O rok později 
zorganizovalo UNESCO ve spolupráci s International Bureau of Education průzkum o 
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postavení školní psychologie v 54 zemích světa. V polovině padesátých let byly v Evropě 
identifikovány čtyři typy psychologických služeb poskytovaných škole a dětem.  
První typ představoval školní psychology, kteří pracují na jedné velké škole nebo na několika 
školách. Často pracovali týmově ve spolupráci se školními sociálními pracovníky a lékařem.  
Druhý typ kladl důraz na koordinování služeb nabízených škole danou komunitou. Psycholog 
byl součástí místních školských úřadů a jeho úkolem byla koordinace prevence, poradenské 
aktivity, intervenční zásahy.  
Třetí typ reprezentovaly dětské poradenské kliniky, v jejich čele obvykle stáli pediatři nebo 
psychiatři. Personál tvořili psychologové a sociální pracovníci. Hlavní náplní práce byla 
diagnostika, která převládala nad terapií.  
Čtvrtý typ představovaly Asociace pro výzkum dítěte, jejichž posláním bylo koordinovat 
výzkumy dětí a studovat faktory závažně ovlivňující vývoj dítěte.   
Vývoj školní psychologie dále probíhal už v závislosti na vyspělosti dané země, jak je tomu 
ostatně dodnes. Nejvíce přitom záleží na důležitosti, která je přikládána vzdělání, na 
rozvinutosti sytému veřejného školství a na ekonomických podmínkách dané země. 
Nejintenzivněji se školní psychologií zabývali v USA, Velké Británii, Francii a v Německu. 
Důsledky této činnosti se odrážejí v událostech umožňujících setkávání odborníků a 
vzájemnou výměnu informací a zkušeností. Patří mezi ně vznik The International School 
Psychology Committee v roce 1972, která stále vydává čtvrtletník World-Go-Round. V roce 
1975 uspořádal tento výbor první kolokvium školní psychologie v Mnichově. Další snaha o 
vytvoření základny pro výměnu informací, ale také koordinaci vývoje této vědní disciplíny 
vyústila ve vznik International School Psychology Association (ISPA) v roce 1982.  Tato 
organizace nyní sdružuje školní psychology z více než 50 zemí světa. 
Odhaduje se, že ve světě pracuje v současnosti okolo 90 000 školních psychologů. ISPA pod 
vedením prof. Oaklanda vypracovala pro své členy mimo jiné etický kodex a podílí se na 
vytváření profesních standardů. V poslední době se také snaží spolupracovat s členskými 
zeměmi na formách pregraduální i postgraduální profesní přípravy školních psychologů.  
Školní psychologové využívají možností, které jim vzájemné setkávání poskytují například na 
každoročně pořádaném kolokviu školní psychologie, které se uskutečňuje v různých zemích 
světa. Poslední kolokvium se konalo pod heslem Psychologie a vzdělávání v 21. století ve 
Francii, v Dinanu. Účastnilo se 600 školních psychologů ze 45 zemí světa a mezi účastníky byli 
i zástupci České a Slovenské republiky. 
 

2.2. Vývoj školní psychologie u nás 
 

V našich zeměpisných šířkách se školní psychologie začala rýsovat už v 60. letech minulého 
století, její hlavní rozvoj byl registrován na Slovensku, kde byl spojován se jmény prof. 
Hvozdíka a prof. Ďuriče. Jednalo se zejména o výzkumné práce, školní psychologové působili 
pouze na několika školách v Bratislavě a Košicích a to pouze do roku 1975. Až do roku 1990 
nejsou žádné další zprávy o této profesi v tehdejší ČSSR. 
Už v červnu 1990 byla ustanovena Asociace školní psychologie ČSFR a jejím hlavním 
představitelem se stal dr. Anton Furman. Po rozdělení České a Slovenské federace se 
zachovala slovenská Asociácia školskej psychológie, její český ekvivalent vznikl v roce 1997. 
V České Republice jsou v tomto období se školní psychologií spojená jména prof. J. Mareše, 
doc. E. Gajdošové a dr. J. Zapletalové.  
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Údaje o počtu psychologů, kteří se snaží působit ve školní psychologii, není snadné získat. 
Smékalová (2009) uvádí, že v roce 1996 byl počet školních psychologů odhadován na 50, v 
roce 2001 na 100 až 120. Po vydání Vyhlášky 72 Sb./2005, která vešla v platnost od začátku 
roku 2006, se v roce 2007 počet školních psychologů v ČR odhadoval zhruba na 200. 
Veronika Kavenská, Eleonora Smékalová, Jan Šmahajve své studii uveřejněné v roce 2011 
uvádí, že tehdejší počet školních psychologů byl odhadován na 300-350. Upozorňují také na 
fakt, že záleží na tom, jaká kritéria stanovíme pro to, abychom mohli pracovníka 
poskytujícího škole psychologické služby označit za „školního psychologa“. Za takového 
pracovníka bývá totiž nezřídka považován psycholog zaměstnaný v pedagogicko-
psychologické poradně, docházející jeden den v týdnu do školy nebo externí odborník 
sporadicky spolupracující se školou na dohodu o provedení práce. 
Změny nastaly od roku 2005, kdy se díky podpoře ESF projektů dostalo do škol zhruba 70 – 
100 školních psychologů, kteří již byli cíleně vzděláváni, měli zajištěnou dostatečnou 
metodickou podporu a mohli se věnovat práci, která do té doby byla v systému školství v ČR 
spíše raritou. V roce 2013 uvádí NÚV celkový počet školních psychologů 128. Projekty měly 
také svá úskalí a to zejména omezenou platnost, ze které plynula i nevyhnutelná nejistota. 
Do dnešní doby, tj. od roku 2005 do roku 2015 se podařilo díky různě „navazujícím“ 
projektům (VIP – KARIERA, RŠPP, RAMPS-VIP-III, RPMŠMT) udržet ve školách řadu těchto 
odborníků, kteří se potýkají s nelehkým úkolem. Jejich počet je však, jak již bylo uvedeno 
výše, těžko zjistitelný.  
 
 

3. Obsah práce školního psychologa 

Čím by se měl školní psycholog zabývat je otázka, se kterou se většina těchto odborníků 
setkává. I když na ni existuje od roku 2005 jednoznačná odpověď, variabilita toho, jak 
Vyhlášku 72 z tohoto roku pojmout, co z ní vybrat, na co klást důraz, je značná. 
V následujících kapitolách nabídnu jednotlivé úhly pohledu. Do velké míry to také určuje, jak 
moc se může uplatňovat terapeutická snaha školního psychologa při výkonu této práce, což 
se pokusím naznačit z vlastní zkušenosti. 

3.1. Školní poradenské pracoviště 
 
Školní psycholog a jeho práce je nejčastěji, a zcela pochopitelně, vnímána v souvislosti 
s dalšími pracovníky škol, kteří spadají do školního poradenského pracoviště. Na většině škol 
je tento tým tvořen pouze výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Jsou to 
pedagogičtí pracovníci, kteří absolvovali doplňující vzdělání, a kromě svého pedagogického 
úvazku se věnují také dalším činnostem. Konkrétní podoba jejich práce vychází zejména 
z aktuálních potřeb školy. Je částečně popsána v minimálním preventivním programu školy 
(zejména činnost metodika prevence). Vzhledem k tomu, že se jedná o činnost, která 
nespadá přímo do vzdělávání, není na ni kladen na všech školách stejný důraz a role 
výchovného poradce se pak může pohybovat na škále od „důvěryhodného poradce žáků a 
jejich rodičů“ až po formální osobu rozdávající žákům přihlášky na střední školy. Dalšími 
členy školního poradenského pracoviště jsou na některých školách také školní speciální 
pedagog a konečně školní psycholog. V takto kompletně obsazených pracovištích je již 
možné rozdělit pracovní úkoly podle vyhlášky 72/2005 Sb. o poskytování poradenských 
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a následně její novely - Vyhlášky č. 
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116 ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování 
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 
Podle doporučení MŠMT školní psycholog či školní speciální pedagog vytváří systém včasné 
identifikace žáků s výukovými obtížemi a vytváří strategii používání ve školách pro prevenci 
výukových obtíží ve vztahu k reedukaci. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje 
krizovou intervenci. Výchovný poradce se věnuje zejména problematice kariérového 
poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně 
integrace žáků nadaných) na školách. Školní metodik prevence pracuje především v oblasti 
prevence sociálně nežádoucích jevů. 
A právě konkrétní personální „naplněnost nebo nedostatečnost“ školního poradenského 
pracoviště může nemálo ovlivňovat konkrétní činnosti školního psychologa.  Jiné úkoly 
například plní školní psycholog, který má v týmu aktivního metodika prevence, výchovného 
poradce a speciálního pedagoga, na jiné se zaměřuje pracovník, který je na škole s menším 
množstvím specialistů. Řada činností, které se mohou nacházet v popisu pracovní náplně 
ostatních členů poradenského pracoviště, může být natolik naléhavá, že je v zájmu klientů, 
aby se jim věnoval právě školní psycholog. Informace týkající se konkrétních zakázek a práce 
školního psychologa, které uvádím z vlastní praxe, vycházejí z doby, kdy ve škole je plně 
obsazené školní poradenské pracoviště. 
 

3.2. Klienti školního psychologa a práce s nimi 
 

Dalším určujícím činitelem v náplni práce školního psychologa jsou priority školy, popsané 
ve školním vzdělávacím plánu. Vzhledem k tomu, že školní psycholog je pouze na některých 
školách, lze očekávat, že bude působit tam, kde je zájem o jeho práci. Faktem ale zůstává, že 
řada ředitelů škol považuje místo školního psychologa za jakousi známku kvality školy a nad 
jeho činností se v prvních chvílích příliš nezamýšlí. PhDr. Jana Zapletalová popisuje na 
základě dlouholetých zkušeností se zaváděním pracovních míst školních psychologů do škol v 
naší republice tzv. kritická místa této profese. 

3.2.1. Vedení školy 
Vedení školy, nejčastěji reprezentované ředitelem školy, případně jeho zástupcem je tím, 
kdo školního psychologa najímá a v současné době je již také ve všech školách jeho přímým 
nadřízeným. Měl by to být ten, kdo vytváří podmínky pro práci školního psychologa. Trochu 
odlišná je situace, kdy toto pracovní místo ve škole vzniká nově od situace, kdy nastupuje 
pouze nový pracovník na již zavedené pracovní místo. Ředitelé očekávají, že psycholog, 
kterého budou ve škole mít, bude řešit problémy. Problémy týkající se žáků, učitelů, ale i 
školy jako systému. Škála jejich očekávání je velmi bohatá a různorodá. Psycholog přichází 
také s nějakými očekáváními, zejména si utváří představu o uplatnění svého vzdělání, 
zkušeností či vlastní odborné kompetence. Vyladění těchto dvou někdy ne zcela shodných 
představ může nějakou dobu trvat. Věřím, že se vzrůstající dobou, po kterou školní 
psychologové na českých školách působí, je situace snadnější. Stále ale může být zdrojem 
nedorozumění nebo alespoň prostorem pro komplikace situace, ve které ředitel jako 
nadřízený pracovník chce zadávat úkoly, chce dostávat informace o jejich řešení, ale 
z pohledu psychologa toto nemůže být vždy respektováno. V takovém případě hodně záleží 
na komunikačním umění psychologa nebo pevně vymezených podmínkách jejich vzájemné 
spolupráce. Zapletalová mluví o nutnosti interpretace a redefinování zakázky od ředitele 
školy. Upozorňuje na riziko vyplývající z nejistoty zadavatele, který se může obávat odhalení 
vlastních nedostatečných kompetencí nebo chybných kroků. Školní psycholog se tak snadno 
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může stát koučem ředitele školy či jeho průvodcem v problémové situaci. Protože oprávněně 
můžeme považovat vztah ředitele a školního psychologa za určující, Zapletalová upozorňuje 
na nutnost přípravy budoucích školních psychologů v argumentaci při přijímání nebo také 
odmítání zakázky.  
Ředitel školy hledá v pracovně školního psychologa nejčastěji metodickou podporu, radu, 
názor „nestranného“ člověka na svá rozhodnutí. Vzhledem k charakteru naší školy, jejíž školní 
výukový plán je založen na spolupráci, klade velký důraz na společné aktivity pedagogického 
sboru. Jeho cílem je, aby učitelé vzájemně sdílely témata, techniky práce se třídami, vzájemně 
so pomáhali s obtížnějšími žáky. Tohoto docílit v kolektivu 20 ti žen není snadné, mnoho 
konzultací se týká právě dynamiky takto specifické sociální skupiny. V rámci pedagogické 
činnosti se ředitel snaží rozvíjet projektové vyučování, které se také neobejde bez drobných 
upřesňujících metodických rad školního psychologa.  
Druhou skupinou témat jsou problémy z pedagogického sboru, kdy se na něho obracejí 
učitelky s žádostí o jeho zastání se jich v konfliktech s rodiči, kolegyněmi, případně žáky. 
V těchto otázkách hledá u školního psychologa spíše podporu, někdy radu, většinou ale jen 
přitakání na jeho způsob řešení situace. Můžeme tedy mluvit o psychohygienické intervenci. 
A třetí oblastí, která je námětem hovorů ředitele se školním psychologem, jsou žáci 
s obtížemi. Na naší škole pozornost ředitele zaujímají hlavně žáci ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí. Ředitel očekává od psychologa, že bude přítomen u jednání 
s jejich zákonnými zástupci, že bude jednat se žáky. Ve většině případů je potom úloha 
školního psychologa být jakýmsi tlumičem nárazů, lichotivěji řečeno mediátorovi při 
výchovných komisích nebo diskusích vedení školy s rodiči, případně učiteli. V těchto 
zakázkách nejvíce naráží školní psycholog na svou dvoj nebo možná trojroli – podpořit dítě, 
rodiče, učitele nebo ředitele? Nejlépe všechny jako systém. Pokud ale jdou názorově proti 
sobě, jediným cílem je usilovat o takové řešení, které umožní všem zúčastněným dál 
pokračovat ve vzdělávání žáka takovým způsobem, který ho nebude traumatizovat a povede 
k užitku. 

3.2.2. Pedagogický sbor 
Druhou skupinou klientů, které školní psycholog má, jsou učitelé jako tým, tedy pedagogický 
sbor. Situace před téměř 100 lety nám může připadat úsměvná: v roce 1922 W. Stern říkal, 
že “školní psycholog by mohl organizovat vzdělání učitelstva”. Narážel však na tvrdý odpor 
pedagogů, kteří namítali, že “školní psycholog ohrožuje jejich samostatnost a zasahuje do 
úkolů, které náleží jemu (učiteli) samotnému. Učitel jest jedině oprávněným školním 
psychologem.” Úsměv nás přejde, když se zaposloucháme do reakcí některých současných 
učitelů, v jejichž školách je zaváděno pracovní místo školního psychologa. Strach, že 
psycholog bude „koukat pod ruce učitelům“ je leckdy oprávněný. Úkolem psychologa je 
potom přesvědčit své nové kolegy (klienty) o tom, že to, co „vykouká“, použije ve prospěch 
jak učitelů, tak žáků. A úkolem vedení školy je mu to umožnit. 
Školnímu psychologovi je zadáváno (vyhláškou i vedením školy), aby byl metodickou 
podporou pedagogů, Zapletalová se domnívá, že by mohl pořádat semináře s cílem aplikovat 
vybrané pedagogicko-psychologické poznatky do vzdělávacího procesu. Bylo by jistě 
užitečné, pokud by pedagogové byli seznámeni s problematikou vyučovacího stylu, studijních 
stylů žáků. Je potřeba, aby se zabývali dětmi se specifickými poruchami učení a chování, 
integrací dětí se zdravotním postižením apod. V praxi života školy se na taková setkání 
bohužel nenachází čas. Zkušenosti školních psychologů je vedou spíše k tomu orientovat se 
na jiné pracovní aktivity a tato témata ponechávají na dobrovolném sebevzdělávání 
jednotlivých pedagogů.  
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Jako prospěšnější se ukázaly pokusy některých školních psychologů zavádět mezi pedagogy 
intervizní či bálintovské skupiny. Pravdou je, že některá tato setkání jsou náročná na 
koordinaci, aby se nezvrhla v kolektivní nadávání na žáky či vedení školy. Pokud se to ale 
podaří, užitek z těchto setkání může být velký. Naráží se zde ještě na jednu překážku, kterou 
je vysoká sebedůvěra pedagogů a víra v to, že oni dělají svou práci dobře a možná i nejlépe. 
Další a výraznější překážkou je strach ukázat nebo dokonce mluvit o vlastních pochybnostech 
a nejistotě. Tato obava některé učitele zcela vylučuje z intervizních setkání a bohužel to 
bývají právě ti, kteří by se mohli poučit nejvíc.  
Nejvýznamnějšími zakázkami z práce s pedagogickým sborem bylo prosazení a obhájení 
myšlenky založení žákovského parlamentu, jakési samosprávy žáků školy s přidanou 
hodnotou výuky k samostatnosti a demokratickému smýšlení. Toto se podařilo a parlament 
funguje už 5 let, i když zpočátku to bylo pro učitele obtížné. Bylo nutné rozptýlit obavy z 
„donášení na učitele“, vměšování žáků do výuky a chodu školy.  
Dalším důležitým bodem byla metodická pomoc při třídnických hodinách. K tomuto účelu 
jsem vymezila pravidelné hodiny, které učitelé mohli využívat, pokud chtěli získat náměty na 
aktivity se žáky, ale také pokud chtěli mou přítomnost na samotných hodinách, ať už bych 
měla roli pozorovatele nebo hodinu vedla a pozorovat mohli učitelé. Tato možnost nebyla 
nikdy plošně využívaná, obrací se na mě jen některé učitelky, které mají o témata sociálního 
rozvoje žáků zájem. 
Třetí aktivitu, kterou jsem vyvinula vůči celému pedagogickému sboru, jsou právě zmiňované 
intervizní setkání. Nepodařilo se mi ale udržet učitele na úrovni sdílení nápadů, jejich touha 
po hlasité kritice byla velmi silná. I přes možnost, že by se tato setkání stala jakýmsi ventilem 
pro bezmoc či vztek pedagogů vedení školy rozhodlo, že v nich nebudeme pokračovat. 

3.2.3. Pedagogové  
Pedagogové se stávají klientem školního psychologa také v rámci jejich vztahu učitel – žák, 
případně učitel – třída. V těchto případech je nutné postupovat obzvláště obezřetně, jelikož 
často právě přístup učitele je příčinou žákových potíží. V těchto situacích školní psycholog 
balancuje mezi učitelem, žákem, často i rodičem a vedením školy. Kdo je v ten moment 
hlavním klientem si musí každý specialista vyřešit sám. Vyhláška nás limituje na poskytování 
metodické podpory, individuálních konzultací v oblasti výchovných a vzdělávacích. Příčiny 
konfliktů mezi žákem či třídou a učitelem ale často vězí mnohem hlouběji. Definovat 
s učitelem zakázku, ve které by se objevil jako stěžejní problém jeho osobní postoj, je velmi 
těžko realizovatelné. Bohužel velmi často učitelé opakovaně požadují, aby psycholog 
pracoval s dítětem, práci na sobě odmítají, argumentují léty praxe apod.  
Učitelé se na mě s oblibou obracejí s kázeňskými problémy žáků. V některých případech se 
skutečně jedná o žáky, kteří mají velmi široce vymezené hranice sociálně přijatelného 
chování, a potom se orientuji na ně a jejich rodiče. Ve všech případech je tam také podíl 
učitele, který na tyto žáky reaguje jinak než na ostatní. U některých pedagogů je snadnější 
náprava, jsou tací, kteří se cíleně ptají, jak mají s daným žákem zacházet. Někteří dokonce 
doporučení respektují a řídí se jimi. U některých učitelek je zjevný problém v jejich osobních 
přesvědčeních, předsudcích nebo omezeních, která jim neumožňují být vůči problémovým 
žákům nestranné. Pokud jsem se pokusila jít na úroveň těchto postojů, nedařilo se mi. 
Postupovat tak, jak velí psychoterapie, jež jsme se v rámci Skálova institutu snažili vstřebat, 
jsem neměla možnost (ochota klienta jít do terapie, mluvit o tom, že by u něho něco 
nemuselo být v pořádku, čas investovaný do hovoru s psychologem a orientace na učitele, 
když on přichází s problémem v žákovi…). U obou pedagožek nakonec vstoupil do situace i 
ředitel s jasným příkazem, abych do nich „neryla“, protože mají ve zvyku nechat si vystavit 
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potvrzení o pracovní neschopnosti a to škola nepotřebuje. Vnímám to jako špatné řešení, 
nicméně je to realita prostředí školní psychologie. Naštěstí v těchto případech se podařilo 
s dětmi i jejich rodiči pracovat natolik, že se situace nezhoršila.  
Příjemnou zakázku mi poskytují učitelé, kteří chtějí řešit výukové problémy svých žáků. 
Diagnostika nadání, spolupráce při motivaci žáků k výkonu ve škole, práce s jejich rodiči, to 
jsou oblasti, ve kterých jako školní psycholog neshledávám potíže. Situace je tam 
jednoznačná, pravidla a omezení daná, cíl intervence jasný. V těchto zakázkách jsou většinou 
spokojení všichni, klienti, zadavatel i školní psycholog.  
Pravidelnou činností školního psychologa jsou sociometrická šetření v jednotlivých třídách. 
Z jejich závěrů lze vyvodit doporučení pro třídní učitele, na jaké otázky se v třídnických 
hodinách zaměřit. Tyto závěry sděluji učitelům v individuálních konzultacích a shledávám je 
vcelku prospěšnými, mimo jiné i proto, že na povrch vyplyne i řada věcí týkajících se právě 
osobnosti daného učitele a potíží, které se žáky má. Jsou to setkání, na která učitelé přijít 
musí, mají pro to jasný důvod – získat výsledky sociometrie a já jich můžu využít k navázání 
vztahu a rozhovoru na takové úrovni, která je aktuálně potřebná. V několika případech se 
skutečně podařilo jít pod povrch věci a učitelé drobnou intervenci přijímali s vděkem.  
V neposlední řadě jsou učitelé a učitelky školnímu psychologovi také kolegy a kolegyněmi. Je 
nutné brát v potaz i vzájemné vazby mezi nimi, je dobré, pokud je s nimi psycholog 
obeznámen. Všechny tyto souvislosti vnášejí leckdy světlo do potíží, které se v posledním 
článku řetězu objevují právě u žáků. Otázkou je, zda v některých případech by spíše 
neznalost souvislostí školnímu psychologovi nepomohla. Sama jsem leckdy pociťovala jako 
svazující být součástí tohoto systému. Z toho důvodu je také vhodné udržet si post pouze 
školního psychologa a nenechat se zatáhnout z jakýchkoli důvodů do práce pedagogické.  
Touto cestou jsem se nedala, ve škole jsem krátkodobě učila Osobnostně sociální výchovu. Je 
to ale předmět natolik odlišný od ostatních, že to ze mne učitele příliš neudělalo. Na druhou 
stranu mi to umožnilo pravidelně a po dva roky zažívat práci pedagoga v 6. a 7. ročníku, což 
jsou zkušenosti prospěšné. Učitelé naší školy si mě do kategorie učitelské kolegyně nezařadili, 
získala jsem ale u řady z nich důvěru v tom, že jsem schopna s třídou jako celkem pracovat. 
Tato role se mi hodí při práci s třídami v rámci třídnických hodin nebo nyní v rámci 
dvoudenních kurzů Osobnostně sociální výchovy.  
Učitelky jako kolegyně mají složitou síť vztahů, za šest let, po které na škole jsem, si myslím, 
že jsem s nimi dostatečně obeznámená. Některé z nich využívají mé kanceláře pro chvíli, kdy 
mohou „beztrestně“ zanadávat na kolegyně, vedení i žáky. Tato sezení „u kávy“ jsou sice 
lichotivá ve smyslu projevené důvěry v mou osobu, někdy mi ale poskytují právě ty 
nevyžádané informace, díky nimž potom pohlížím na problémy jinak. Typickým příkladem je 
učitelka, která se cítí podhodnocena, nedoceněna ve svém uměleckém duchu a hledá souhlas 
se svým přístupem k životu. Pochopení (nikoli souhlas) ji mohu dát, pokud se bavíme o jejím 
talentu na výtvarnou výchovu, pokud si přijde kolegiálně postěžovat na jiné kantorky, pokud 
chce diskutovat o zvládání vážné nemoci svého manžela. Jiné to ale je, když naléhá na můj 
názor ve věci přístupu k žákům romského etnika, ve kterém se nejenže neshodujeme, ale tito 
žáci a jejich rodiče jsou mými klienty. Velmi důležité pro kvalitní práci považuji zůstat 
nestranná, nehledat ve vztazích k učitelkám přátelství. Je to sice omezení tvrdé, ale nutné. 
 3.2.4. Žáci 
 Třetí skupinou klientů jsou žáci, kteří danou školu navštěvují a jejich rodiče. Jiné formy 
služeb převládají u školních psychologů na gymnáziu a jiné na odborném učilišti, jiné formy 
práce volí školní psycholog na velké sídlištní škole a jiné na spádové vesnické škole.   
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 Do mé pracovny přicházejí žáci se třemi základními požadavky: přivedou je učitelé jako 
„neposlušné žáky“, přivedou je učitelé jako „nenadané žáky“, přijdou sami s pláčem nebo 
bolestí ve tváři.  
První skupinu jsem komentovala už v odstavci věnovaném učitelům. Vzhledem k tomu, že 
práce se žáky podléhá informovanému souhlasu zákonných zástupců, snažím se v prvním 
setkání zjistit, zda pro dané dítě můžu něco udělat a jak dlouho to asi zabere. Poté 
vyrozumím rodiče a navrhnu jim další postup. Většinou souhlasí s mou péčí o jejich dítě, 
případně jim doporučím jiného odborníka, pokud se jedná o záležitost, na kterou nemám 
kvalifikaci, čas a možnosti. Pokud žák v mé péči zůstává, jedná se o pravidelná (1x za 14 dní) 
setkání s prostorem k mluvení o problému (s přesahem do rodiny, dětského kolektivu, 
vztahům s pedagogy), někdy je doplněno o nácvik relaxace, případně tréning pozornosti.  
Pokud mi učitelé přivedou nebo mě upozorní na žáka s neobvyklými výukovými problémy, 
jsem z počátku v roli „prediagnostika“. S dítětem pracuji na školních činnostech, identifikuji 
problém a doporučím podpůrná opatření a konzultaci s rodiči. Pokud nedojde ke zlepšení, 
doporučuji vyšetření v pedagogicko psychologické poradně, po získání výsledků z vyšetření se 
podílím na opatřeních nutných pro další vzdělávání dítěte. 
Žáci, kteří mě vyhledají sami, většinou přicházejí s konkrétním problémem. Vždy je nutné 
informovat rodiče, na formě se domlouvám se žákem. Většinou rodiče souhlasí a snaží se 
pomoci problém svého dítěte vyřešit. Velmi často se jedná o problém rodiny jako systému, ne 
vždy zůstávají v mé péči. Často doporučuji i jiné odborníky z okolí. Pokud je problém žáka 
vhodný pro některou formu psychoterapie, se kterou mám zkušenosti, ujímám se jí. Důležitá 
je v těchto případech spolupráce s rodiči. Někdy to v tomto naráží, rodiče nechtějí opakovaně 
„chodit do školy“. Jindy rodiče dávají souhlas k čemukoli, ale oni se dostavovat nebudou. U 
dětí, které ke mně chodí pravidelně, se také více setkávám s tlakem učitelů a vedení školy na 
to, abych poskytla informace o řešeném problému. Tyto situace prožívají všichni školní 
psychologové, mě se naštěstí podařilo být v tomto ohledu jednoznačná, i když na úkor vztahů 
na pracovišti. Pokud u některé informace sdělené žákem považuji za prospěšné její předání 
dál, dám to jako téma žákovi. Když se shodneme na formě, jakou bychom mohli postupovat, 
tak to pochopitelně udělám. Pokud ale necítím ochotu žáka o jeho potížích informovat okolí, i 
když z mého pohledu by to mohlo být prospěšné, respektuji jeho postoj.   
         3.2.5. Zákonní zástupci žáků 
Rodiče jsou o službě školního psychologa informováni, s jeho působením na škole vyjadřují 
souhlas svým podpisem. Většinou tuto jeho přítomnost ve škole vítají, nacházejí v něm 
nestranného pracovníka školy. Tento pohled rodičů na školního psychologa je velmi ovlivněn 
jeho historií na škole a jistě také pověstí, která se mezi rodiči pohotově šíří.  
Pokud je vše v pořádku, nacházejí u něho možnost sdělit své obavy, námitky a pochybnosti o 
fungování školy, aniž by tím vystavovali své dítě nebezpečí zaujatosti učitelů. Při dobré 
spolupráci se psycholog stává prostředníkem mezi rodiči a učiteli, případně mezi rodiči a 
vedením školy.  
Stejně tak mohou přicházet s výchovnými potížemi, otázkami na styl učení jejich dítěte, 
potřebou poradit s formou domácí přípravy. 
 
Rodiče se na mě nejčastěji obrací se žádostí o podporu pro jejich dítě, když se ocitne v obtížné 
životní situaci – rozvod rodičů, úmrtí důležitého člena rodiny, fyzické onemocnění omezující 
dítě apod. Nezřídka se tak stanou klienty oni, spolupráce je většinou krátkodobá, 1 – 3, podle 
povahy problému v rodině. Vzhledem k tomu, že škola je na malé obci, zůstáváme v kontaktu 
a příležitostně můžu monitorovat stav rodiny či jejích členů.  
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Ať už se školní psycholog z jakýchkoli důvodů rozhodne věnovat jen některým z činností, 
které k jeho náplni práce patří, vždy by měl sledovat potřeby školy, zájem klienta a 
pochopitelně především etické normy své profese. Přesné vymezení práce školního 
psychologa i etické normy jsou přiloženy.  
Příloha 1  
Věstník MŠMT stanovuje náplň práce školního psychologa následovně   
Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a 
informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v 
souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní 
psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, 
zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi 
zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními s organizacemi péče o děti a 
mládež apod. 

1. Diagnostika, depistáž 
• Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání. 
• Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách. 
• Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků. 
• Depistáž a diagnostika nadaných dětí. 
• Zjišťování sociálního klimatu ve třídě. 
• Screening, ankety, dotazníky ve škole. 

 
2. Konzultační, poradenské a intervenční činnosti 

• Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího 
plánu, vedení). 

• Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení). 
• Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné 

zástupce. 
• Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.). 
• Kariérové poradenství u žáků. 
• Techniky a hygiena učení (pro žáky). 
• Skupinová a komunitní práce s žáky. 
• Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod. 
• Podpora spolupráce třídy a třídního učitele. 
• Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a 

vzdělávání. 
• Konzultace se  zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí. 
• Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí. 

 
3. Metodická práce a vzdělávací činnost 

• Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání. 
• Metodická pomoc třídním učitelům. 
• Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení). 
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• Účast na pracovních poradách školy. 
• Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, 

školní metodik prevence, třídní učitelé). 
• Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými 

poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními. 
• Metodická intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě 

školního vzdělávacího programu. 
• Besedy a osvěta (zákonným zástupcům). 
• Prezentační a informační činnost. 
• Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.   

(MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: Vyhláška č. 72/2005 Sb.) 
Příloha 2 
Etické normy práce školního psychologa 
Autoři: Thomas Oakland, Suzan Goldmanová, Herbert Bishoff  
International School Psychology Association  
Přijaty na 3. Sjezdu Asociace školní psychologie SR a ČR za normy i této Asociace  
 
Úvod  
 
Každá profese potřebuje mít jednotné a uznávané standardy, které slouží jejím potřebám, 
jakož i potřebám klientů, učitelů, kteří připravují studenty na výkon této profese, úřadům a 
institucím. Od profesionálů se očekává, že pospíší a doloží příklady ty principy a hodnoty, 
jimiž se řídí ve své práci i osobním životě. Od nás – školních psychologů – se očekává, že naše 
hodnoty a postoje přesáhnou úzké osobní, sociální a kulturní rámce, že budeme jednat  
v souladu se zájmy studentů a žáků, učitelů, rodičů, institucí, společnosti a profese.  
Mezi školní psychologií a společností existují reciproční vzájemné vztahy. Jako odborníci –  
profesionálové se snažíme získat důvěru klientů v naše schopnosti a úsudky. Klienti zase na 
oplátku očekávají tu nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb. Etický kodex má pomoci tyto 
vzájemné vztahy ujasnit a rozvíjet. Akceptovatelné standardy, jimiž se řídí výkon naší 
profese, přesahují geografické a národní hranice. V etickém kodexu se snažíme zachytit 
právě tyto společné znaky. Přesto mohou být výklad a manifestování etických principů 
tohoto kodexu s ohledem na normy, hodnoty a tradice jednotlivých zemí odlišné. Rozdíly v 
etických standardech mohou existovat také mezi jednotlivými profesemi. Záměrem tohoto 
kodexu není snaha o nahrazení nebo zatlačení do pozadí těch norem, které přijaly národní 
asociace, či organizace, pod které spadají školní psychologové v dané zemi. V případě, že se 
kodexy liší, školní psychologové by se měli snažit vyřešit tento problém adekvátní úpravou 
dosavadních kodexů. Školní psychologové však nesmějí přistoupit na snížení úrovně etických 
standardů, které jsou jim arbitrárně ukládány.  
 
Obecná ustanovení  
Školní psychologové (dále jen ŠP) respektují a váží si každého člověka a největší důraz kladou 
na dodržování lidských práv. Snaží se chránit a zvyšovat blaho dětí a mládeže i kvalitu jejich  
rozvoje tím, že jim poskytují služby psychologické, pedagogické a služby těmto oborům 
příbuzné. Role, které zastávají ŠP, mají zabezpečovat zvládnutí poznatků a dovedností jak z 
pedagogiky, tak z psychologie. ŠP nepřekračují svoji odbornou kompetenci a neustále zvyšují 
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svoje vzdělání a odborné schopnosti. Rovněž se snaží dosáhnout a udržovat nejvyšší 
standard profesionální kompetence a etiky chování. Ve výzkumné činnosti dodržují ŠP 
nejvyšší standardy.  
 

1. Profesionální normy  
 

1.1. Omezení vyplývající z profese  
a) ŠP poskytují pouze ty služby, které spadají do oblasti jejich odborné kompetence. Svoji  
kompetenci, kvalifikaci, vzdělání a zkušenosti nezkreslují.  
b) ŠP si jsou vědomi omezení, která patří k jejich profesi a v případě potřeby zvou ke 
spolupráci odborníky jiných profesí. V tomto bodě je implicitně zahrnut předpoklad, že ŠP 
znají obecnou sféru kompetencí jiných odborníků, které žádají o spolupráci.  
 

1.2. Profesionální odpovědnost  
a) ŠP se seznamují s cíli a principy fungování školského systému a institucí, v jejichž rámci  
působí, aby mohli svou práci vykonávat efektivně.  
b) Pokud pracují s rodinami, snaží se seznámit s cíli a principy, jimiž se tyto rodiny řídí, aby 
jim mohli pomáhat co nejúčinněji.  
c) ŠP znají školský zákon a příslušné směrnice, vyhlášky, doporučení. Pokud jsou 
administrativní předpisy a nařízení v rozporu s etickými principy, vyvíjejí ŠP upřímnou snahu 
tyto neshody a rozdíly odstranit. Pokud v tomto úsilí ŠP neuspějí, měli by dát přednost 
etickým principům.  
d) ŠP by neměli připustit, aby jejich osobní názory nebo předsudky ovlivnily jejich 
profesionální rozhodování. Neměli by se podílet na činnostech, při nichž jakýmkoli způsobem 
dochází k diskriminaci, ať už z důvodu rasové příslušnosti, postižení klienta, jeho věku, 
pohlaví, sexuální orientace, sociální nebo třídní příslušnosti, národnosti, náboženského 
vyznání.  
e) ŠP respektují kulturní zvláštnosti toho prostředí, ve kterém pracují. Citlivě vnímají kulturní  
rozdíly a tím adaptují i způsoby poskytování svých služeb klientům v multikulturním 
prostředí.  
f) ŠP chrání blaho žáků a studentů, rodičů, učitelů a pedagogů, kolegů, zaměstnavatelů a 
jednají v souladu s jejich zájmy. Ochrana blaha žáků a studentů, jejich rodičů, učitelů a 
pedagogů je pro ŠP prvořadou záležitostí. Pokud nastane konflikt zájmů, ŠP preferuje zájmy 
žáků a studentů.  
g) ŠP poskytují své služby žákům a studentům se souhlasem jejich rodičů nebo zákonných  
zástupců. Tento souhlas nemusí být získán předem v případě, kdy nastane kritická situace  
(kupř. když jednání žáka či studenta nebo je ho stav může být nebezpečný pro něj 
samotného nebo pro jiné osoby).  
h) Příprava a supervize ŠP  
1) Učitelé, kteří připravují školní psychology na jejich povolání, musí zajistit, aby všechny  
informace, které jim během přípravy poskytují, byly aktuální a přesné.  
2) V oblasti etických norem zvyšují učitelé informovanost studentů školní psychologie a 
kladou důraz na dodržování přijatých zásad.  
3) Učitelé a supervizoři vytvářejí studentům bohaté příležitosti pro získání odborných  
zkušeností a poskytují jim konzultace a konstruktivní hodnocení.  
ch) ŠP se vyhýbají situacím, při nichž by docházelo ke konfliktům nebo tajným dohodám, v 
jejichž pozadí by stály důvody ekonomické, politické nebo osobní.  
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       1.3. Důvěrnost informací  
a) ŠP jsou povinni udržovat v tajnosti důvěrné informace o žácích a studentech, které získali 
při výkonu své praxe, při vyučování nebo při výzkumu.  
b) Zprávy o žácích a studentech jsou uchovávány na bezpečném místě tak, aby byla zaručena  
jejich ochrana před nepovolanými osobami.  
c) ŠP poskytují důvěrné informace o žácích a studentech úřadům teprve tehdy, mají-li k tomu  
souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. Za určitých okolností musí mít nejprve souhlas 
žáka či studenta, než o něm poskytnou důvěrné informace rodičům nebo odborníkům z 
jiných institucí. Při zvažování nutnosti mít souhlas žáků, resp. studentů se bere v úvahu 
věková hranice plnoletosti v daném státě, mentální úroveň žáka a jeho morální zralost. 
Výjimku tvoří ty případy, kdy se psycholog domnívá, že žákovi či studentovi hrozí 
bezprostřední nebezpečí anebo žák či student ohrožuje jiné osoby.  
d) Důvěrné informace o dětech a mládeži se mohou stát předmětem diskuse jen těch 
odborníků, kteří k danému případu mají jasný profesionální vztah.  
e) Pokud se v přednáškách nebo publikacích používají případové studie, ŠP je povinen 
zajistit, aby žádná z osob nemohla být podle popisu případu identifikovaná nepovolanými 
lidmi.  
 
1.4. Odborný růst  
a) ŠP si uvědomují potřebu neustále se vzdělávat.  
b) Pokud ŠP pracují na problematice, s níž jsou málo obeznámeni, je tře 
ba, aby navázali odbornou spolupráci a požádali o supervizi.  
c) ŠP si udržují přehled o nejnovějších vědeckých a odborných poznatcích své disciplíny tím, 
že studují odbornou literaturu, účastní se konferencí a workshopů, aktivně se zapojují do 
práce odborných společností a asociací 
 

2. Výkon profese (profesionální praxe)  
 

2.1. Profesionální vztahy  
a) Žáci a studenti  
1) Blaho dětí a mládeže považují ŠP za prvořadou a klíčovou záležitost.  
2) ŠP zajišťují, aby děti a mládež chápali podstatu a cíl jakéhokoli vyšetřen 
í či intervence v co nejvyšší míře (s ohledem na schopnosti a zralosti klientů).  
3) ŠP nevyužívají ke svému osobnímu prospěchu profesionální vztahy, které mají s dětmi, 
rodiči, učiteli, jinými klienty či zkoumanými osobami.  
b) Rodiče  
1) P vysvětlují rodičům podstatu každého vyšetření nebo profesionální intervence, které se 
týkají jejich dítěte.  
2) P sdělují výsledky každého vyšetření, konzultace nebo jiných služeb poskytnutých jejich 
dítěti, v rodném jazyce rodičů.  
3) P projednávají s rodiči plány zacílené na pomoc dítěti a optimalizaci jeho rozvoje, včetně  
různých alternativních postupů. Nesmějí se vyhýbat konfliktům, zejména v případech, kdy  
snaha vyhnout se konfliktu by mohla mít za následek snížení úrovně služeb poskytovaných  
žákům či studentům.  
c) Kolegové a zaměstnanci školy  
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1) ŠP se snaží rozvíjet harmonické a kooperativní pracovní vztahy s kolegy i ostatními 
pracovníky školy. ŠP si uvědomují, že mají působit jako členové týmu pracujícího ve škole, 
příp. jiných institucích a společenstvích.  
2) snaha o rozvíjení harmonických a kooperativních vztahů v instituci by neměla vést ke 
snižování standardů služeb, poskytovaných žákům a studentům.  
3) ŠP nepronáší o svých kolezích a spolupracovnících devalvující poznámky.  
4) Pokud ŠP vědí o neetických praktikách jiného školního psychologa, měli by se snažit o 
nápravu nejprve tak, že neformálně a konstruktivním způsobem upozorní kolegu na 
nevhodnost používaných postupů. Je-li tento pokus o nápravu neúspěšný, je třeba 
podniknout další kroky k odstranění neetického chování. Pamatují-li na tyto případy regule 
národní asociace školní psychologie, pak je třeba postupovat podle nich.  
d) Vztahy k odborníkům jiných profesí  
1) ŠP se snaží navázat a udržet kooperativní pracovní vztahy s odborníky příbuzných profesí, 
dále s místními úřady, vedoucími školskými pracovníky a jinými osobami, které zastávají 
důležitá místa.  
2) ŠP znají okruh kompetencí a hranice kompetencí u odborníků příbuzných profesí.  
3) ŠP se snaží vypracovat co nejkvalifikovanější závěra, které mají sloužit jiným odborníkům  
4) ŠP neposkytují své odborné služby osobám, jimž pomáhá jiný odborník. Výjimkou jsou 
případy, kdy daný odborník k tomu dá souhlas nebo o spolupráci sám požádá, anebo řípady, 
kdy profesionální vztah mezi danou osobou a příslušným odborníkem již skončil.  
5) ŠP nepřijímají taková rozhodnutí, jejichž záměrem by přímo bylo získat osobní prospěch 
nebo rozhodnutí, která by zprostředkovaně vedla k osobnímu prospěchu.  
 
2.2. Vyšetření  
1) ŠP ručí za to, že se testy a jiné diagnostické pomůcky nedostanou do rukou nepovolaných 
osob (budou respektována legální omezení), aby byla zachována validita testů.  
2) Pro zajištění validity výsledků ŠP administrují testy v souladu s instrukcemi vydavatele 
testu.  
3) ŠP interpretují výsledky testu s ohledem na přiměřenost použitých norem či jiných vhodně  
stanovených kritérií, jakož i koeficientů reliability a validity zjištěných pro ty účely, pro něž se  
dané testy používají.  
4) Pokud byla validita testu vzhledem ke konkrétnímu žákovi či studentovi z nějakého 
důvodu zpochybněna, nebo pokud bylo administrování testu nějakým způsobem 
pozměněno, musí být tyto skutečnosti uvedeny ve zprávě o vyšetření spolu s adekvátní 
interpretací toho, jak tyto faktory mohly ovlivnit výsledky.  
5) P chrání údaje získané při vyšetření klienta před chybnou interpretací či zneužitím.  
6) ŠP o výsledcích vyšetření dítěte plně informují rodiče, příp. dítě (je-li to vhodné a 
přiměřené), a to způsobem, který je jim srozumitelný.  
7) ŠP zodpovídají za volbu technik a způsob jejich použití k vyšetření klienta; měli by být 
schopni jejich použití obhájit.  
8) ŠP nesmějí podporovat používání psychodiagnostických metod osobami bez 
odpovídajícího vzdělání nebo jiným způsobem nekvalifikovanými.  
9) Pokud ŠP používají přeložené zahraniční testy, měli by uskutečnit studie, které jim 
pomohou zjistit, zda jsou testové normy použitelné i v zemi, kde ŠP působí, a zda má 
přeložený test uspokojivou reliabilitu a validitu 
 
3. Výzkum  
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3.1. Všeobecná ustanovení  
1) Při provádění výzkumů dodržují ŠP nejvyšší standard etických principů.  
2) ŠP nevnášejí do výzkumů žádné kulturní, rasové, sociální, třídní nebo etnické předsudky.  
3) ŠP musí informovat rodiče o tom, že jejich dítě se stane subjektem výzkumu.  
4) ŠP respektují právo rodičů nedovolit svému dítěti účastnit se výzkumu anebo jeho účast ve  
výzkumu kdykoli ukončit.  
5) Kdykoli je to možné, ŠP plně informují žáky a studenty, jakož i jejich rodiče o podstatě a 
cílech výzkumu.  
6) ŠP ručí za to, že žáci a studenti účastnící se výzkumu, neutrpí žádnou fyzickou nebo 
psychickou újmu způsobenou procedurami použitými ve výzkumu.  
7) ŠP zodpovídají za exaktnost publikovaných výsledků a za uvedení limitů plynoucích  
z prezentovaných údajů.  
8) ŠP podávají zprávy o výsledcích výzkumu učitelům, rodičům, žákům, studentům a jiným  
zájemcům.  
9) ŠP poděkují při publikování výsledků všem osobám, které se výzkumu účastnily.  
 
3.2. Transkulturální výzkum  
1) ŠP dodržují etická pravidla výzkumu té země, v níž své výzkumy uskutečňují.  
2) ŠP posuzují etickou přijatelnost každého výzkumu.  
3) ŠP respektují kulturu hostitelské země. Vyhýbají se činnostem, které by porušovaly 
očekávání, která z kulturních zvyklostí plynou nebo kvůli nimž by se do formulace 
výzkumného problému, jeho realizace nebo popisu výsledků vnášely kulturně zkreslené 
momenty.  
4) ŠP komunikují mezi sebou, komunikují s dalšími osobami a organizacemi 
podílejícími se na výzkumném projektu otevřeně.  
5) ŠP respektují práva žáků a studentů, chrání jejich blaho a dobrou pověst.  
6) Vždycky, když je to možné, by měly být výzkumné závěry prospěšné a jistým způsobem  
obohatit osoby účastnící se výzkumu, jakož i hostitelské instituce a hostitelskou zemi.  
7) ŠP udržují vysoký standard své odborné kompetence i tím, že se nepouštějí do výzkumů 
bez potřebných vědomostí a dovedností, včetně poznatků z oblasti metodologie, 
transkulturálních výzkumů a poznání kontextu, v němž bude daný výzkum probíhat. 
Výzkumník by měl postupovat při výběru výzkumných metod opatrně zejména tehdy, když 
mají být použity v transkulturálních srovnávacích výzkumech. Zvýšená opatrnost je také na 
místě při interpretování kulturních rozdílů.  
8) ŠP mají počítat s tím, že jejich výzkumná činnost může mít pro různé členy společnosti  
neúmyslné důsledky, ať již přímé nebo nepřímé.  
 
Zdroje: 
Čáp, J., Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál. 
Psychologie – elektronický časopis ČMPS - VÝZKUM V OBLASTI ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE V 
ČESKÉ REPUBLICE Veronika Kavenská, Eleonora Smékalová, Jan Šmahaj 
Věstník MŠMT, 2005 
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1. Úvod 
V psychoterapii zaměřené na tělo se uplatňuje terapeutický přístup zahrnující kromě 

verbální terapie také techniky práce s tělem. Ty úzce souvisí s rozvojem vnitřní pozornosti 

obrácené k vlastnímu tělu. Terapeut při sezení může obracet pozornost pacienta na prosté 

vnímání a práci s dechem, uvolňování napětí ve svalech, může zařadit také pohybové aktivity 

či doteky. Těmito technikami se podporuje propojení emočních projevů a myšlenkových 

procesů s fyzickými reakcemi, uvědomování si souvislostí a jejich pochopení.  To vše je 

velmi blízké józe, která se stala součástí mého života. Jóga může pro někoho být pouze 

sportovní aktivitou nebo vhodným doplňkem života. Pro mne se stala cestou ke zklidnění a 

uvědomění si propojení mého těla a mysli; cestou kultivace těla a následně mysli, která mi 

přináší klid a pohodu. Své zkušenosti předávám zájemcům na lekcích, které vedu již dva 

roky.  Jóga je systém fyzických, dechových, relaxačních a meditačních technik, jejichž cílem 

je pomoci člověku získat a zlepšit tělesné, duševní, sociální a duchovní zdraví a dosáhnout 

harmonie. Stejné cíle má také každý  psychoterapeut při své práci s klientem. Protože bych se 

v budoucnosti psychoterapii ráda věnovala a mohla bych v ní využít i své znalosti a 

zkušenosti s prací s tělem, vybrala jsem si téma psychoterapie zaměřené na tělo pro svou 

závěrečnou práci výcviku v integrativní psychoterapii ve Skálově institutu. 

 



 44 

2. Psychoterapie zaměřená na tělo 
2.1 Vymezení pojmu psychoterapie zaměřená na tělo 

Body-psychoterapie (v angl. originále Body-Psychotherapy) neboli psychoterapie 

zaměřená na tělo je svébytnou oblastí poměrně různorodých psychoterapeutických přístupů, 

které jsou postaveny na předpokladu funkční psychické a tělesné jednoty v osobnosti člověka 

a na možnosti přímé práce s tělem, včetně použití dotyku. Je to přístup řídící se dvěma 

psychoterapeutickými principy a je včleněn do široké rodiny psychoterapeutických přístupů. 

Evropská asociace pro body-psychoterapii (EABP), která je členem Evropské asociace pro 

psychoterapii (EAP), sdružuje různé instituty zaměřené na práci s tělem, poskytuje etický 

kodex, vydává mezinárodní časopis, pořádá konference, zaměřuje se na výzkum, garantuje 

odbornou kvalitu výcviků registrovaných institutů. Podobné nadnárodní asociace existují také 

v Severní a Jižní Americe a v Austrálii. 

Psychoterapie zaměřená na tělo je směr psychoterapie, který má svou tradici, historii 

i soubor znalostí postavených na přesvědčivých teoretických základech. Mezi ně patří 

i explicitní teorie o vztahu mysli a těla, která řeší komplikované spolubytí jednoty těla a 

mysli, neboli tělesného, duševního a duchovního aspektu lidské existence. Základním 

předpokladem, z něhož psychoterapie zaměřená na tělo vychází, je to, že tělo odráží celost 

osoby. Tělo neznamená pouhou schránku (soma) oddělenou od mysli (psyché); obě složky 

jsou funkčními a interakčními aspekty lidské bytosti jako celku. Mnoho psychoterapeutických 

směrů se s tímto tématem potýká; psychoterapie zaměřená na tělo jej považuje za 

fundamentální. 

V psychoterapii zaměřené na tělo se uplatňuje specifický terapeutický přístup, který 

zahrnuje techniky dotyku, pohybu a dýchání, i když nikoli bezpodmínečně. Na rozdíl od 

jiných medicínských technik, které též pracují s pohybem nebo dotykem, jde v psychoterapii 

zaměřené na tělo o proces spojování duševních a tělesných projevů sloužící k obnovení 

rytmického a harmonického charakteru základních životních aktivit, k prohloubení většího 

kontaktu se sebou, s druhými a se světem. Některé z nejdůležitějších a nejcennějších 

okamžiků života jsou uchovány v paměti těla: vůně, dotek, pohled, který probudí touhu, 

vyvolá opětovné procitnutí, přenese člověka k něčemu esenciálnímu. A hluboko v těle je 

uložený také prožitek bolestivých a traumatických vzpomínek. Spojení s prožitkem uloženým 

v těle umožňuje přímý přístup k nevědomí a otevírá člověka bezprostřednosti jeho 

subjektivního světa. Stejně jako u jiných psychoterapeutických směrů, i v psychoterapii 

zaměřené na tělo existuje mnoho různých a někdy dosti odlišných přístupů. 
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Psychoterapie zaměřená na tělo byla vědecky ověřena Evropskou asociací pro 

psychoterapii (The European Association for Psychotherapy, EAP) a mnohé modality uvnitř 

tohoto psychoterapeutického přístupu byly také vědecky ověřeny. Psychoterapie zaměřená na 

tělo je považována za směr patřící do hlavního proudu psychoterapie. 

 

2.2. Historie psychoterapie zaměřené na tělo 

Historicky se za zakladatele tohoto psychoterapeutického přístupu považuje Wilhelm 

Reich, zvláště pak v období, kdy rozvíjel psychoanalýzu směrem k analytické vegetoterapii. 

Reich si povšiml, že při terapii jsou někteří pacienti příliš „ve své hlavě“ a často emoce 

neprojevují a jen o nich mluví. Naproti tomu jiní pacienti je při analýze prožívají a současně 

se jim aktivují určitá místa na těle, např. při smutku dochází k vzlykání a pohybuje se bránice 

a také mezižeberní svaly. Reich tyto dva bytostné projevy začal považovat za úkaz celistvosti 

organismu a překlenul tak dosavadní terapeutickou propast mezi tělesnem a duševnem 

pacienta. Tímto objevem definoval již v předválečných letech vegetativní zakotvení 

psychiky . Jinými slovy do psychoterapie uvedl nově i tělo a tělesnost. 

Reichovu analytickou vegetoterapii rozvíjel dále jeho žák Alexander Lowen. Ten však 

kritizoval pojetí zdraví člověka pouze skrze schopnost orgastické potence a pod vlivem 

východních filozofií a nauk o toku energie v lidském těle, resp. v celém vesmíru, pojal práci 

s tělem v psychoterapii v širším kontextu a vytvořil nový směr, tzv. bioenergetickou analýzu. 

Lowenův koncept energie pracuje s životní energií člověka obecně – skrytou v emocích, 

myšlenkových procesech, v projevech chování aj. Zkoumá, jak se tato energie v člověku 

projevuje, jaká je její hladina, kde se její tok zastavuje ve svých projevech, kde je brzděna či 

potlačena vlivem psychických nebo tělesných obran. Lowen prohloubil Reichovo učení 

o charakterech, stejně jako Reich pracoval s pojmem „charakterový pancíř“. Ten je vytvářen 

jako reakce na chronicky potlačované či jinak omezované vyjádření pudových hnutí (a 

potřeb) a disponuje dvěma rovinami: psychickou obranou (popření, potlačení, racionalizace 

aj.) a tělesnou obranou (svalový pancíř, omezení dechu, znecitlivění částí těla aj.). Různé typy 

charakterů a dominantních obran se pak rozlišují dle toho, ve které vývojové fázi došlo ke 

konfliktu, frustraci potřeb, a tudíž i k omezeně funkčnímu nicméně adaptivnímu řešení. 

Alexander Lowen také psychoterapii rozpohyboval, s lidmi začal cvičit i ve skupinách a 

představil bioenergetická cvičení, která měla za cíl v lidech rozpouštět svalová napětí a 

odbourávat psychické bloky. Kromě jiného zdůrazňoval Lowen význam dechu jako 

všudypřítomné spojnice psychické a somatické složky jedince. Dle něho pak lze pokrok 
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v terapii lze prokázat třemi kritérii, a to že pacient vnímá více pocitů, více úzkosti a nakonec 

více slasti. 

Psychoterapie zaměřená na tělo je vědou, jež se vyvíjela během posledních 70 let na 

základě výsledků výzkumů v biologii, antropologii, etologii, neurofyziologii, 

neuropsychologii, vývojové psychologii, neonatologii a v perinatálních studiích; zároveň 

těžila i ze svých vlastních zkušeností a zjištění. 

 

2.3. Role psychoterapeuta v psychoterapii zaměřené na tělo 

Když pracuje terapeut s tělem, pracuje s klientem i vlastní tělesnou realitou a má tak k 

dispozici bohatý zdroj informací, ke kterým musí mít přístup, aby je mohl použít v terapii. 

Naslouchá svým tělem a naslouchá klientovu tělu. Do setkání přináší ztělesněnou imaginaci. 

Tělo může být vneseno do psychoterapie jako “pacient”, nositel ne-moci, aspekt self, který 

žádá o pozornost. Pokud klienti hledají terapeuta, který pracuje s tělem, zřejmě vnímají svůj 

problém přes tělesné prožívání, případně jim tělesné prožívání chybí. Žádají, aby se jich 

terapeut dotýkal. Potřebují dotek, aby se začínali vnímat v těle, i když dotek může být také 

ohrožující (STAUNTONOVÁ, 2014). 

Psychoterapeut přímo či nepřímo pracuje s osobou jako základním ztělesněním 

mentálního, emočního, sociálního a duchovního života; při tom podporuje jak vnitřní 

seberegulační procesy, tak i přesné vnímání vnější reality. Psychoterapeut svou prací 

umožňuje odcizeným aspektům osoby stát se vědomými, uznanými a integrovanými částmi 

bytostného já (self). 

Aby usnadnil tento přechod od odcizeného k celostnímu, měl by psychoterapeut mít 

následující kvality: 

• Intuitivní povědomí (bdělost) o zdravém lidském vývoji a reflexivní 

porozumění tomuto vývoji 

• Znalosti odlišných vzorců nevyřešených konfliktů z dětství s jejich 

specifickými chronickými rozštěpeními v mysli a v těle. 

• Schopnost udržet konzistentní referenční rámec a diferencovanou citlivost 

k souvztažnosti mezi: znaky organizmu indikujícími vegetativní pohyb (flow), 

svalovou hyper- a hypotenzi, energetické bloky, energetickou integraci, pulzaci a fáze 

vzrůstajícího a přirozeného seberegulačního fungování, a fenomény 

psychodynamických procesů přenosu, protipřenosu, projekce, obranné regrese, 

kreativní regrese a různých druhů odporu. 
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Dotek je v psychoterapii zaměřené na tělo jednou z používaných forem kontaktu. 

Body-terapeut je k jeho použití zvláště trénován. Je velmi důležité, aby terapeut si byl vědom 

způsobu a také vhodného načasování použití této formy kontaktu a také aby dokázal pracovat 

s možnými reakcemi ze strany klienta. Ve vztahu musí být zajištěno bezpečí, důvěra a dotek 

by měl být klientovi nabídnut s podpůrným záměrem. Pokud nejsou tyto podmínky splněny, 

je například vhodnější ještě pracovat na budování důvěry ve vztahu. Dotek terapeuta musí být 

hřejivý, přátelský, důvěru vzbuzující a nezatížený žádným osobním zájmem. Jenom tak je 

možné překonat případnou bariéru v kontaktu s klientem. Mnoho lidí z naší kultury totiž trpí 

ještě v dospělosti tím, že byli jako děti poskrovnu hlazeni a měli příliš málo doteků. Tento 

nedostatek (čili deprivace) vede k tomu, že by chtěli být hlazeni a dotýkat se, ale mají strach o 

to požádat anebo se o to snažit. Fyzický kontakt je pro ně tabu, protože ho duševně a fyzicky 

spojují se sexualitou. Toto tabu zmenšuje schopnost navozovat kontakt s lidmi, proto se 

terapeut musí pokusit odstranit je z cesty, aby léčba měla úspěch. Terapeut je také jenom 

člověk a stane se, že se do terapie vplíží jeho osobní city. Terapeut se musí tedy dobře znát, 

být v kontaktu se sebou samým dříve, než vytvoří kontakt s klientem. Proto nemůže nikomu 

pomáhat dříve, než se sám podrobí terapii. U terapeuta se předpokládá, že zná způsob a 

účinek dotýkání se, že si uvědomuje rozdíl mezi smyslovým a pomáhajícím dotykem, mezi 

pevným a bolestivým dotýkáním, mezi cítícím a „vciťujícím se“ kontaktem (LOWEN, 2002). 

Pro práci s dotekem platí stejná etická pravidla a hranice jako pro celou psychoterapii. 

Vymezení práce psychoterapeuta zaměřeného na tělo (v angl. originále Body-

Psychotherapist) bylo odhlasováno a přijato na 3. kongresu EABP v Lindau, září 1991. 

 

2.4. Člověk jako objekt zájmu bodyterapie 

Každý člověk je tělo. Žádný člověk nemůže existovat odděleně od svého těla, ve 

kterém se naplňuje jeho existence, jímž se vyjadřuje a vstupuje do vztahu se svým okolím. 

Tělo vyjadřuje, co člověk je, představuje jeho vztah ke světu.  Jak se člověk cítí se dá také 

vyčíst z projevu jeho těla. Emoce jsou tělesnými událostmi: pohyby uvnitř těla, které se 

všeobecně projevují na povrchu těla. Přístup k životu nebo osobní styl člověka se odráží v 

jeho postoji, jeho chůzi, ve způsobu, jakým gestikuluje, jak se pohybuje. Jedinec s přímou 

chůzí a suverénním držením se na první pohled odlišuje od člověka, který má ohnutá záda, 

svěšená ramena, hlavu má neustále předkloněnou – je přímo vidět, že se smířil se zátěží, která 

na něm leží. Člověk je souhrnem svých životních zkušeností, které jsou všechny pojaty do 

jeho osobnosti a strukturovány (zabudovány) v těle. Jak lidský organismus roste, obohacuje 

osobnost průběžně o nové vrstvy, které v dospělém žijí a dále působí. Může-li s nimi dotyčný 
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volně disponovat, tvoří integrovanou, nekonfliktní osobnost. Je-li jakákoli vrstva nebo 

zkušenost potlačena, znepřístupněna nebo není k dispozici, nachází se osobnost ve stavu 

konfliktu a následkem toho je omezena. Dospělý je ten člověk, který si je vědom následků 

svého chování a nese za ně odpovědnost. Zdravý dospělý je novorozeně (láska a libost), dítě 

(tvořivost a fantazie), chlapec či dívka (dovádivost a radost), mladistvý (romantika a touha po 

dobrodružství) a dospělý (smysl pro realitu a pocit odpovědnosti) zároveň. Je to integrovaná 

a dokonale uvědomělá bytost. Člověk má moc uvědomovat si pocity a emoce, vnímat je a 

zakoušet je. Vnímání je funkce ducha a ten je opět součástí těla. Živé tělo má ducha, je 

naplněno životní silou a obsahuje duši (LOWEN, 2002). 

Osobnost jedince si pro zjednodušení můžeme představit jako trojúhelník, jehož 

jednotlivé vrcholy symbolizují jeho tělo – myšlení – emoce. V terapii se tyto tělesné pocity, 

impulsy, myšlenky, vnitřní monology a hlasy, emoční prožívání, nálady a afekty společně 

snažíme poznávat, vyjadřovat, propojovat, integrovat do nového celku. Vrcholky trojúhelníku 

odpovídají třem zárodečným vrstvám: ektoderm, endoderm a mezoderm, z nichž se naše tělo 

a jeho funkce utváří a jež mohou, ale také nemusí být dobře propojené. V druhém případě 

takový stav zažívá jedinec jako tělesný a emoční blok, nebo jako 

myšlenkové omezení. 

Lowen pracoval s modelem osobnosti ve formě vrstev, které připomínají 

slupky cibule. Systematicky popsal proces uvolňování tzv. impulsu z jeho epicentra, 

prožívaného jako skutečné já. Impuls vychází z našeho pravého já, pramene lásky a 

vztahování se ke světu a k sobě. Prochází vrstvou emoční a svalovou, jež jsou spolu těsně 

provázány ve formě spletenců emocí a tělesných reakcí a pocitů. Zcela na povrchu se 

nacházejí obranné mechanismy, kterými se často navenek ukazujeme. Svalová vrstva se na 

obranných mechanismech podílí, podporuje je a zároveň chrání nás před vrstvou emocí 

ležících pod ní, které se neodvažujeme projevit. Impuls volně prochází (v ideálním případě) 

všemi vrstvami: prožíváme ho, tělesně vyjadřujeme a prožíváme přitom sebe ve formě 

seberealizace, sebe prosazení nebo sebeovládání. Energie impulsu v těle směřuje od nabití 

k vybití na periferii těla, ale na své cestě může být blokována (LOWEN, 2002). Typickými 

místy bloků bývá pánevní dno, klouby, bránice, hruď, bedra, krk a šíje, oční oblast a pak 

existuje ještě mnoho dalších. Energií je myšleno jednak prožívané afektivní nabuzení, na 

tělesné rovině se jedná o prokrvení a transport zejména kyslíku. Blok v tomto smyslu je 

svalové stažení, sevřenost, znemožnění prokrvení, volného dýchání, pohybu částí těla a taktéž 

spontánního prožití různých emocí. Zadržovaný impuls neumožňuje nasměrování a vybití 

energie, městná se, způsobuje bolest a vznikají chronické potíže na duševní i tělesné rovině. 
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Tento proces a výsledný stav je různý v závislosti na deficitech vývojových potřeb v raném 

dětství a je s ním spojeno charakteristické držení těla, které vyplývá ze způsobu adaptace na 

základní vývojový konflikt či konflikty. Neustále svým tělem vzdorujeme gravitaci a zároveň 

naše tělo je do značné míry fluidní a pulzující a podléhá vnitřním vlivům, takže jsme to my, 

kdo jej do značné míry (de)formujeme. 

 

3. Bioenergetika 
3.1. Vymezení pojmu bioenergetika 

Alexander Lowen: „Bioenergetika je terapeutická metoda, která člověku pomáhá, aby se 

setkal se svým tělem a aby co možná nejvíce vychutnal život svého těla.“  

Bioenergetika je metoda práce s člověkem, kterou vytvořil americký lékař a 

psychoterapeut Alexander Lowen, který říká, že bioenergetika  představuje studium lidské 

osobnosti z hlediska energetických procesů těla. Pomocí bioenergetických cvičení je možné 

uvolnit chronické svalové napětí, což směřuje k obnovení pozornosti k našemu vnitřnímu 

prožívání, umožňuje hlubší osobní porozumění, pomáhá obnovit vlastní životní energii, nabýt 

znovu přirozenou spontaneitu, pohyblivost a emoční prožívání. Bioenergetika pomáhá vidět 

člověka v realitě jeho těla a učí, jak pomocí práce s tělem pozitivně ovlivnit a změnit kvalitu 

lidského života. Je to terapeutická metoda, která člověku pomáhá, aby se znovu setkal se 

svým tělem a aby co možná nejvíce vychutnal život svého těla. Toto kladení důrazu na tělo se 

samozřejmě také vztahuje na sexualitu, která představuje jednu ze základních funkcí. Kromě 

toho se vztahuje na ještě důležitější funkce, jako je dech, pohyb, emoce a sebevyjádření. 

Člověk, který hluboce neprodýchává, ukrajuje život svému tělu. Když se nepohybuje 

uvolněně, překáží životu svého těla. Jestliže hluboce neprociťuje, nespojuje se s životem 

svého těla. A pakliže omezuje sebe vyjádření, omezuje jeho život (LOWEN, 2002). 

Cílem je tedy osvobodit člověka od zafixovaných traumatických zážitků jeho minulého 

života, které se projevují jako křečovitost a chronické napětí v těle. Bioenergetika neusiluje o 

sílu ani kontrolu, ale o půvab, harmonii a duchovnost těla. Slouží k tomu, aby byl poznán 

život těla a aby byl spojen se světem. Základním pilířem bioenergetiky se stalo dýchání a  tzv. 

uzemňování, které má klienta spojit s realitou. 

 

3.2. Bioenergetická cvičení 

Bioenergetická cvičení nesmí být ani vynucená, ani mechanická. Mají přinášet radost a člověk 

musí cítit, že mají smysl. 
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Efekty bioenergetických cvičení: 

• odstraňují bloky v těle a umožňují tak volný tok životní energie 

• vedou k vědomému prožívání přítomného okamžiku 

• harmonizují spolu tělo, mysl a emoce 

• napojují na osobní vnitřní zdroj a zvyšují tak hladinu energie jedince 

• pracují se "zasutými" emocemi a dávají prostor k jejich vyjádření 

• prohlubují kontakt se sebou samým i s druhými lidmi 

• zvyšují svobodu spontánního projevu a snižují nadbytečnou vědomou kontrolu 

• učí laskavému přístupu k sobě samému 

 

Cvičební skupina bývá většinou otevřená, tzn. že zájemci mohou přicházet průběžně 

během roku a zapojovat se do skupiny. V některých případech fungují také uzavřené skupiny. 

Výhodou práce v nich je stálost jejích členů a z toho plynoucí větší důvěra a bezpečí pro 

hlubší a intenzivnější práci. Uzavřené skupiny oproti otevřeným nabírají členy jen na začátku 

svého fungování. V obou případech se pracuje v malém počtu do 12 osob. Jedno setkání 

většinou trvá 1,5-2 hodiny a konají se pravidelně každý týden. Setkání bývá strukturované do 

několika částí, ale řídí se aktuálně i potřebami jednotlivých skupin:  

• Sezení, které umožňuje člověku dostat se více do svého těla a přítomného dění. 

• Rozcvička, která umožňuje člověku citlivě protáhnout, oživit a uvědomit si 

různé části svého těla, jejich kvality a stav. 

• Tematická část, která nabízí člověku ponořit se hlouběji do práce s vlastním 

tělem a jeho procesy, sledovat vynořující se souvislosti, myšlenkové a emoční obsahy. 

• Záverečné sdílení zážitků, které poskytuje čas a prostor slovně vyjádřit a sdílet 

v bezpečném prostředí své zážitky z celého setkání. 

  

3.3 Příklad bioenergetického cvičení  
Základní postoj  je ve stoji. Jedná se o stoj rozkročný na šíři pánve, kolena jsou lehce 

pokrčená, hlava, ramena a paže uvolněné. Váha těla je rozložená na celá chodidla.  

Rozhýbání a rozproudění:  

1. Vzpažte, ruce spojte nad hlavou tak, že propleťte prsty, dlaně směřují ke stropu. Zatlačte silou 

jednu ruku ke stropu, tělo se napíná až do břišní oblasti. Výdrž, poté uvolnění. Zatlačte ke stropu 

druhou ruku, druhá strana těla se napíná až do břišní oblasti. Výdrž, poté uvolnění.  

Opakujeme 10-15x. Zhluboka dýchat, při výdechu „aách“.  
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2. Intenzívními pohyby rozkmitejte nekoordinovaně celé tělo. Napřed ruce, pak paže, ramena, 

celou horní část těla, pánev, hýždě. Přestaňte se kontrolovat, celá horní část těla se třese, přejděte 

pomalu z třesu do úderů rukama a boxujte pěstmi před sebe. Předsuňte mírně vpřed dolní čelist a 

vyceňte zuby. Vydávejte spontánně zvuky.  Poté se postavte do základního postoje a sledujte 

změny ve vašem těle.  

3. Protahování prstů nohou: Ze základního postoje postavte levou nohu svisle na podložku a 

opřete ji o prsty, které se ohýbají dovnitř k chodidlu. Zvyšujte tlak na prsty k podložce do pocitu 

mírné bolesti. Výdech doplňte zvuky „ách“ nebo „óch“. Přidejte uvolnění čelistního kloubu 

krouživými pohyby. Totéž  proveďte  i pravou nohou.  

4. Protahování kloubů nártu: ad 3, protahujte levou dolní končetinu v koleni, až cítíte protažení 

nártu, zvyšujte tlak do pocitu mírné bolesti. Výdech doplňte zvuky „ách“ nebo „óch“. Totéž  

proveďte i pravou dolní končetinou.  

5. Kopnout a udeřit: Ze základního postoje přejděte do stoje na levé dolní končetině. Pravou 

nohou kopejte patou vší silou před sebe dopředu, pak do strany a dozadu. Pohled sleduje pohyb 

kopů, předsuňte dolní čelist. Přidejte boxování, kdy pohyb vychází z břicha. Vyměňte nohy, 

kopejte levou nohou.  

6. Běž pryč: Kopání nohou provázejte výkřiky: „běž pryč“, „táhni, ty smrade“ - představte si 

situaci ze života, když vás někdo rozčílil. „Odejdi ty smutku“ - zbavte se negativních myšlenek.  

7. Vytřepání dolních končetin: vytřepejte střídavě levou a pravou nohu jako byste chtěli setřást 

přebytečnou vodu, když jste mokří. Provádějte střídavě oběma končetinama 5x. Vydávejte při tom 

hlasité zvuky.  

8. Doznívání prožitků: V základním postoji vnímejte pocity v dolních končetinách a v oblasti 

pánve.  

Vyjádření agrese:  

9. Sekání dříví: Propleťte prsty, zapažte vysoko za hlavu. Udeřte pažemi plnou vahou dopředu 

dolů mezi roztažené nohy. Představte si, že sekáte dříví. Předsuňte přitom dolní čelist dolů a 

tvařte se agresivně a nekompromisně. Potom se narovnejte a opakujte „sekání dříví“ asi 10x. 

Pohyb slaďte s dechem. Při napřažení nádech ústy, při pohybu dolů výdech hlubokým břišním 

tónem, např. „hú“.  

Uzemňování: 

10. Ze základního postoje přejděte do předklonu, horní polovinu těla nechte volně viset dolů a 

uvědomte si zemskou přitažlivost. Uvolňujte šíjové svalstvo, aby i hlava mohla viset volně dolů. 

Propleťte prsty, položte je na šíji a lokty nechte volně viset dolů. Po chvíli si uvědomte, jak váha 

paží protahuje šíji i záda.  

Pohyby pánví: 
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11. Ze základního postoje přeneste váhu na pravou nohu a vysuňte boky doprava. Potom přeneste 

váhu na levou nohu a vysuňte boky doleva. Rytmicky pohybujte pánví asi 1 min. střídavě doprava 

a doleva. Kolena mírně pokrčená, nohy  v klidu, trup vzpřímený.  

12. Pánev předkloňte dopředu a zakloňte dozadu. Pohyb vychází z kyčelních kloubů. Dolní 

končetiny a horní část těla je v klidu, kolena jsou mírně pokrčená. Nádech při předklonu pánve a 

prohnutí v bederní a křížové oblasti. Výdech při záklonu dozadu.  

13. Spojení pohybů ad 11. a ad 12. Pohybujte pánví: vlevo – vpřed – vpravo – vzad po dobu 1 

min. Kolena nechte mírně pokrčená, horní polovina těla je v klidu.  

14. Kroužení pánví: pánev se pohybuje jen v kyčlích a v oblasti bederní páteře. Ostatní části těla v 

klidu, kolena mírně pokrčená.  

15. Doznívání prožitků: V základním postoji vnímejte pocity v dolních končetinách a v oblasti 

pánve.  

Protahování šíje: 

16. Základní postoj, hlava je volně svěšená dopředu. Vnímejte váhu vaší hlavy a nechejte ji 

vlastní tíhou působit na svalstvo šíje, dýchejte klidně. Po 2-3 min. zaměřte pozornost na 

uvolňující se svalstvo šíje. Tam, kde cítíte mírnou bolest, nepatrně pohýbejte hlavou do stran.  

17. Kroužení hlavou pomalu na obě strany. Jestliže ucítíte bolestivé místo, setrvejte v této poloze 

a pomalu po milimetrech pohybujte hlavou v tomto bolestivém místě.  

Stržení masky:  

18. Položte otevřenou dlaň jedné ruky na obočí a čelo, nad kořen nosu. Druhou ruku položte dlaní 

příčně přes hřbet nosu a lícní kosti. Oběma rukama tlačte silně na kůži obličeje a pohybujte jimi v 

opačném směru, tj. jedna ruka vzhůru po čele a přes vlasy a temeno hlavy až na zadní stranu. 

Současně druhá ruka tlačí na obličej a pohybuje se směrem dolů přes nos, ústa a bradu. Opakujte 

3x. Představujte si při tom, že váš obličej je zakrytý špinavou šedivou maskou. Jako byste ji 

stahovali z vašeho obličeje a špínu z rukou setřásli. Vyjádřete nad tím váš odpor celým tělem a 

mimikou. Pohyby slaďte s dechem. Během „stržení masky“ se zhluboka nadechujte a při 

vytřásání rukou silně vydechněte s doprovodným tónem „uaa“. Prociťujte projasněný obličej i 

pohled a uvědomte si, že vaše myšlenky jsou jasnější ( HOFFMANN, 2003). 

Bioenergetická cvičení je možné si vyzkoušet např. v Praze v psychoterapeutickém 

centru Lávka, popřípadě se zařadit do otevřených skupin Mgr. Alice Borské a Mgr. Františka 

Zimmela. V Českých Budějovicích probíhají tato cvičení v uzavřených skupinách pod 

vedením PhDr. Filipa Abramčuka, PhD. 

 

4. Práce s tělem E. W. L. Smitha 
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Prací s tělem v psychoterapii se intenzivně zabývá  psychoterapeut Edward W. L. 

Smith, který ve své práci vychází z poznatků Alexandra Lowena, Virginie Satirové, Al Pessa, 

Malcolma Browna a dalšími. Sám sebe označuje za gestalt terapeuta zaměřeného na tělo, 

který integruje aspekty reicheriánských, neoreicheriánských a dalších metod zaměřených na 

tělo v kontextu vztahu mezi terapeutem a klientem. Smith v psychoterapeutické práci s tělem 

používá tzv. měkké a tvrdé techniky, pomocí kterých pomáhá svým klientům dostat se ke 

svým emocím. 

4.1. Měkké techniky 

Měkké techniky psychoterapeutických intervencí zaměřených na tělo bývají jemné, 

mírné a spíše umožňují, aby se něco stalo samo, než aby něco vynucovaly. Věci, které se při 

nich odehrávají, jako např. intenzivnější vědomí vlastního těla, psychická regrese, 

intenzivnější prožívání a vyjádření emocí, probíhají pomalu  a klidně. Velmi jemnou 

technikou lze vyzvat klienta, aby zaujal určitou tělesnou pozici, která je typická pro určitou 

emoci. Pozice mohou klientovi sloužit k tomu, aby rozeznal zablokovanou a nedostatečně 

vyjadřovanou emoci.  V některých okamžicích chce terapeut podpořit klienta, aby rozpoznal a 

prožil určitou emoci, ale chybí čas nebo okolnosti nejsou příliš bezpečné pro její vyjádření. V 

takové chvíli může terapeut navrhnout pozici, která odpovídá zablokované emoci, již u klienta 

předpokládá. Když klient pozici zaujme, může emoci rozpoznat nebo může zažít dobrý pocit. 

S trochou tvořivé intuice může terapeut vytvořit postoje, které vyjadřují vztek, strach, radost, 

smutek a lásku. Kromě pozic vycházejících z terapeutovy tvořivosti existují i určité 

standardnější pozice. Také s jejich použitím lze zjistit, jestli klient rozpoznává pocit, který u 

něj terapeut intuitivně vnímá či předpokládá, a který je spojen s příslušnou pozicí.. Patří mezi 

ně „rozpřažený orel” ( člověk leží na zádech s rozpřaženýma rukama i nohama), fetální pozice 

(vleže či vsedě) a pozice „snahy dosáhnout” (člověk leží na zádech a natahuje se rukama k 

někomu). Pozice rozpřaženého orla často evokuje pocity zranitelnosti nebo ohrožení. Klient, 

který se necítí ve světě bezpečně, se může prostřednictvím této pozice dostat s těmito pocity 

do kontaktu. Fetální pozice vleže nebo vsedě je většinou spojována s pocity bezpečí a samoty. 

Pozice snahy dosáhnout může navodit pocit chtění a potřebnosti. Pokud v ní člověk setrvá 

déle, může vyvolat i pocit opuštění nebo beznaděje ve vztahu k možnosti naplnění potřeb. 

Pokud terapeut zaznamená, že klient drží část těla zvláštním způsobem, je možné jeho způsob 

držení těla změnit a zeptat se, jak se v nové pozici cítí. Toto uvědomění je možné podpořit 

tak, že klient několikrát tyto pozice vystřídá a porovná je. Příkladem je klient, který sedí v 

uzavřené pozici, má zkřížené ruce nebo nohy nebo obojí. Terapeut ho vyzve, aby ruce a nohy 

narovnal, pocítil, jaké to je, a opět je zkřížil. Klientovi se tak obvykle význam uzavřené 
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pozice objasní. Dalším příkladem je klient, který má ramena schoulená dopředu. V takovém 

případě může terapeut posunout klientova ramena dozadu pomocí pevného, ale jemného tlaku 

na přední stranu ramen, přičemž zbytek těla stabilizuje druhou rukou položenou na jeho 

zádech. Poté se terapeut zeptá, jak klient prožívá svět v této nové pozici. Pokud je pro klienta 

obtížné uvědomit si změnu, opakuje opět obě pozice ramen a jeho úkolem je tyto pozice 

porovnávat. Takže tím, že terapeut klienta vyzve, aby určitou pozici změnil nebo jí sám změní 

pomocí tělesné manipulace, může usnadnit jeho uvědomění, prožívání a tok emocí. Dalším 

způsobem, jak, může terapeut účinně použít záměrnou volbu klientova tělesného postoje, je 

podpoření nebo navození žádoucího stavu ega. Pozice vstoje, vsedě a vleže odpovídají stavu 

ega Rodič, Dospělý a Dítě. Pozice podporuje žádoucí ego-stav. V praxi se terapeut často stává 

svědkem změny klientova ego-stavu poté, co zaujal jinou pozici. Například při dialogu  s 

prázdnou židlí může mít  klient potíže přesvědčivě zahrát část kritického rodiče. Když se  

však postaví a shlíží dolů na imaginární osobu na prázdné židli, může se kritický rodič 

v klientovi probudit ( SMITH, 2007).  

 Existují experimentální důkazy, že pozice vleže usnadňuje vybavování časných 

vzpomínek a komponent psychické regrese, které souvisí s primárním procesem (BERDACH 

a BAKAN, 1967 in SMITH, 2007).  

Při práci s terapeutickou skupinou lze využít měkké techniky, které vyžadují účast 

více lidí. Osvědčené je skupinové dotýkání a skupinové zvedání a houpání. jestliže se člověk 

cítí emočně zraněný nebo opuštěný, může mít hluboký léčivý zážitek, když si lehne na zem a 

skupina se ho dotýká. Kolem klienta, který leží na břiše nebo na zádech, se shromáždí devět 

nebo deset lidí najednou a jemně, s úctou a láskou, na něj položí ruce. Ruce pokryjí téměř celé 

tělo, kromě intimních partií. Po několika minutách tichého dotýkání členové skupiny zase 

ruce velmi pomalu zvednou. Podobný zážitek výživy a péče může klient získat ze 

skupinového zvedání a houpání, kde je navíc prvek podpory. Jestliže klient prochází 

obtížným životním obdobím a cítí se vyčerpaný a zraněný, může mít zážitek podpory a péče 

poskytnuté skupinou silný posilující účinek, který mu pomůže se lépe vyrovnat s nastalou 

situací. Zvedání a houpání probíhá následujícím způsobem: klient si lehne na záda, členové 

skupiny se shromáždí okolo a položí pod něj ruce. Ideálně zvedají dva lidé nohy, dva lidé 

paže, dva lidé jsou po každé straně trupu a jeden člověk zvedá hlavu. Velmi důležité je, aby 

lidí byl dostatek a mohli klienta držet bez napětí. Jakékoli, i sebemenší napětí klientovi brání 

v prožitku. Skupina zvedá klienta přibližně do výše pasu. Je nutné, aby během cvičení bylo 

celé tělo klienta ve stejné výšce, obzvlášť nutné je  zabránit padání hlavy. Po několika 

minutách jej velmi pomalu položí na podlahu a pomalu dají ruce pryč. Jak při skupinovém 
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dotýkání, tak při skupinovém zvedání a houpání je klient vyzván, aby zavřel oči a co nejvíce 

se uvolnil. Dostane instrukci, aby „nechal zážitek vstoupit dovnitř a nechal proběhnout, cokoli 

se bude dít”.  

Různé způsoby dotyku těla klienta jsou jádrem všech měkkých technik 

psychoterapeutické intervence zaměřené na tělo. Nejjednodušší rovinou takové práce  je 

dotýkání se klienta, kterým terapeut sděluje péči a podporu. Zahrnuje láskyplné objetí, 

povzbuzující položení ruky na rameno, podporující ruku na zádech, vřelé podporující držení 

rukou, objetí vzlykajícího klienta apod. Jde o přirozené, spontánní jednání, které ukazuje 

terapeutovu lidskou účast. Dalším způsobem dotyku je  záměrné položení rukou terapeuta na 

tu část klientova těla, kde je zablokovaný nebo zadržovaný nějaký pocit. Dotyk může trvat od 

několika sekund po několik minut, dokud nenastane nějaký posun v klientově prožitku. Pokud 

něco proběhne, nová událost se stane vodítkem, jak pokračovat s klientem dále tak, aby to 

usnadňovalo jeho terapeutický proces. Používá se lehký dotek bez pohybu, který Malcolm 

Brown označuje jako “práci podporující proudění krve”. Účelem takového dotyku je 

mobilizace toku energie. Lehký dotyk často způsobí jemné rozpouštění tělesného pancíře, 

připomínající tání, takže se obnovuje proudění energie a s tím i pocitů. Místa, kde se tento 

druh kontaktů provádějí nejčastěji jsou horní část břicha (mezi hrudní kostí a pupkem), dolní 

část břicha (mezi pupkem astydkou kostí), střed hrudníku a zadní část krku. Někdy je žádoucí 

dotýkat se dvou z těchto oblastí současně. Přímý kontakt s tělem klienta je účinnější než 

dotýkání se přes oděv. Dotyk trvá jakoukoli dobu od několika vteřin po několi kminut, dokud 

klient nepocítí nějaký účinek.  

Práce s dechem je také významnou součástí měkkých technik. Normální dýchání je 

mimovolní rytmická činnost řízená autonomním nervovým systémem. Člověk se nadechne 

čtrnáctkrát až osmnáckrát za minutu, což představuje dvacet až dvacet pět tisíc nádechů za 

den. Pokud je dýchání omezeno a člověk nemůže dýchat hluboce a plně, dochází k 

obrovskému kumulativnímu efektu. Nedostatečné dýchání snižuje celkovou vitalitu 

organismu a projevuje se únavou, vyčerpáním, vysílením, depresí, otupělým, neživým 

pocitem. Mohou se také vyskytovat pocity úzkosti, napětí a podrážděnosti. Zajímavá věc je, 

že člověk může převzít nad svým dechem vědomou kontrolu a zvyšovat nebo snižovat jeho 

frekvenci a hloubku. Cílem terapeuta při práci s dechem je podpořit klienta, aby si osvojil 

hluboké a plné dýchání, do kterého je zapojeno celé tělo. Nejjednodušší způsob práce s 

dechem spočívá v pouhém zaměření pozornosti klienta na to, že nedýchá. Je časté, že když se 

klient v terapeutickém sezení dostane do bodu, kdy prožívá něco zakázaného nebo špatného, 

na několik vteřin zcela přestane dýchat, nebo dramaticky sníží frekvenci a hloubku dechu. 
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Dělá to nevědomě, takže když si to uvědomí, obvykle dýchání obnoví a terapeutický proces 

pokračuje. Připomenutí „dýchejte“ je možné použít mnohokrát, dokonce i během jedné 

terapeutické hodiny. Další měkká technika při práci s dechem spočívá v tom, že klient leží na 

zádech a terapeut sleduje způsob a hloubku dýchání. Klient se s terapeutovou pomocí naučí 

rozeznávat a provádět hrudní, břišní a kombinované dýchání a posléze i tzv. dechovou vlnu 

zahrnující celé tělo, což je přirozený způsib dýchání, který by měl umět každý člověk. 

 Pokud je hladina klientovy energie nízká a chceme, aby se zvýšila, je možné provádět 

výskoky nebo protahovací cvičení. Terapeut nechá klienta, aby si prošel celé tělo a jemně 

protáhl každou část, kde cítí napětí. Cvičení má klient provádět pomalu, s co největším 

rozsahem pohybu. Pokud napětí určité části těla slouží ke snížení živosti, může uvolnění 

pomoci rozpoznat související téma, pocítit úzkost nebo začít prožívat nějakou zakázanou 

emoci. Takže záměrné uvolňování nevědomého pancéřování je způsob, jak získat přístup k 

zablokovaným pocitům a také k toxickému intrijektu, který je příčinou tohoto bloku. 

Existují speciální měkké techniky pro práci s pancířem v očním segmentu. Jedna z 

metod vychází z hatha jógy. Jde o stahování a napínání vnějších svalů oka pomocí pohybů 

očima v různých směrech, přičemž člověk drží oči v co nejzazší poloze v každém směru po 

několik vteřin. Při mobilizaci očí je velmi účinné a užitečné používat zrcadlo. Klient se na 

sebe dívá do zrcadla a popisuje, co vidí. Další fáze je podívat se na sebe znova a nalézt části, 

které oceňují, a ty, které jim vadí. Pak může terapeut s klientem pracovat s tím, jak ocenit a 

přijmou jednotlivé části těla (např. formou rozhovoru s určitou částí těla). Další možností 

použití zrcadla je dělání grimas s cílem uvolnit pancéřování obličejových svalů. Klient se  

dívá do zrcadla a dělá grimasy a následně je vyzván, aby popsal, čeho si je při tom vědom. 

Použití této techniky může odhalit stud, rozpaky  nebo emoce, které není dovoleno vyjadřovat 

prostřednictvím výrazu tváře. Tuto techniku je možné ještě  rozšířit tím, že klient vydává při 

dělání grimas zvuky ( SMITH, 2007). 

 

4.2. Tvrdé techniky 

Jedná se o nepříjemné, někdy dokonce bolestivé techniky, které často dramaticky 

uvolňují zablokované emoce a vzpomínky. Tvrdé techniky jsou velmi silné, proto vyžadují ze 

strany terapeuta pečlivé zvážení, aby jejich použití sloužilo k růstu, a nikoli k traumatizaci 

klienta. Při uvážlivém použití může práce s tvrdými technikami velmi přispět k odblokování, 

odbourání zábran a k obnově proudění energie. Pokud se používají neobratně, mohou přinést 

záplavu pocitů a vzpomínek, na které není klient připraven  a které zatím nedokáže zpracovat 

a unést. Výsledkem je pak traumatická zkušenost , které se klient zalekne a posílí své obrany. 
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V této souvislosti je relevantní bioenergetický koncept uzemnění. Uzemnění, neboli navázání 

kontaktu s realitou, se zemí, na které klient stojí, s vlastním tělem a sexualitou, se stalo 

základním kamenem bioenergetiky. Jedná se o bytí ve svém těle a zároveň kontaktu se 

světem. Být ve svém těle zahrnuje uvědomování těla, které vychází z jeho prožívání. Pokud 

není člověk adekvátně uzemněn, nemá adekvátní sebepodporu a nebude dobře fungovat. 

Bioenergetika klade důraz na to, že pokud člověk není dobře uzemněn, bude mít potíž „stát 

nohama na zemi” či „stát si za svým” nebo „ustát” silné pocity. K navození pocitu uzemnění a 

k uvolnění tělesného pancíře lze využít pozici „luku”, stoj na jedné noze a pozici vleže s 

nohama ve vzduchu. Velmi účinná je také pozice „sezení u zdi”, kdy si klient sedne jakoby na 

židli (avšak bez opory židle) ke zdi a opře se o ni, přičemž stehna jsou rovnoběžně s 

podlahou. V této pozici klient vydrží, dokud necítí vibrace v nohou. 

Uzemnění a zakotvení v realitě také souvisí s uvolněním pancíře očí. Někteří terapeuti 

k tomu  používají tvrdou techniku, která spočívá v tom, že klient sleduje očima pohybující se 

světlo v zatemnělé místnosti. Klient leží a zhluboka dýchá a při tom sleduje očima světlo, 

kterým terapeut nepravidelně pohybuje ve vzdálenosti třicet centimetrů nad obličejem a také 

periodicky směrem k  obličeji až na vzdálenost pět až osm centimetrů. Klient popisuje 

všechny emoční reakce nebo silné vzpomínky, které si při tom uvědomí. Celá procedura se 

dělá tak dlouho, dokud klient reaguje. Podle zkušených terapeutů je rozhodujícím okamžikem 

doba kolem patnácti minut. Při této technice jsou ve hře dva faktory. Za prvé dochází k přímé 

stimulaci mozku světlem a  za druhé je klient donucen překročit práh vizuálního podnětu, což 

ho přiměje, aby se vzdal „držení očima”. Tato metoda působí na hlubší úrovni pancíře v 

mozkové tkáni. Další tvrdou technikou, která je vhodná pro rozpuštění napětí ve svalech hrdla 

a bránice, je záměrné vyvolání reflexu zvracení. Dávivý reflex zahrnuje mimovolné stahy 

hrdla a bránice, takže uvolní ztuhlé svaly. Tato technika dle zkušeností otevře téměř vždy 

přístup k silným pocitům. Klient může zažívat strach, hněv, rozpaky nebo smutek a poté  

často pocit klidu a pohody. Metoda může také ústit v pocit očištění.  

Klíčovou součástí tvrdých technik je použití hlubokého tlaku na stažené svaly.  

Principem je mobilizovat dýchání klienta a poté, když je klient ve stavu s vysokým 

energetickým nábojem, pracovat na opancéřovaných svalech. Když se aplikuje silný tlak při 

energetizovaném stavu, energie oživí emoce, které byly před tím drženy svalovým napětím 

pod kontrolou, a často se objeví dramatické vyjádření pocitů (SMITH, 2007). 

 

5. Pesso Boyden psychoterapie 
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 5.1.  Historie metody 

Pesso Boyden psychoterapie (Pesso Boyden System Psychomotor Therapy) byla 

vyvinuta počátkem šedesátých let ve Spojených státech Albertem Pessem a Dianou Boyden - 

Pesso. Při jejich práci s profesionálními tanečníky se jasně ukázalo, že neschopnost předvést 

určité výrazové pohyby měla často vztah k potlačeným emocím. Terapeutická cvičení, která 

vyvinuli za účelem zvědomění těchto emocí a následné možnosti s nimi zacházet, se stala 

podkladem na těle založené formy psychoterapie. Metoda byla dále rozvíjena během léčby 

psychiatrických pacientů v McLeanově nemocnici a ve Vládní nemocnici pro veterány 

v Bostonu. Po získání patnáctileté zkušenosti s terapeutickými skupinami pro klienty i 

s workshopy pro terapeuty se od roku 1977 Albert Pesso zaměřil na výcvik psychoterapeutů 

ve Spojených státech i v Evropě. Pesso Boyden psychoterapie byla představena v Nizozemí a 

i jinde  v Evropě v roce 1972. Od té doby bylo v tříletých kursech vycvičeno značné množství 

psychologů, psychiatrů a psychoterapeutů. V Nizozemí se tak děje od roku 1978 pod záštitou 

Pesso Psychotherapy Association, která také poskytuje výcvikové kursy, jež vedou k získání 

certifikátu supervizora či trenéra. Od roku 1988 PBSP asociace úzce spolupracuje s RINO 

Noord-Holland, vládou ustanovenou institucí pro postgraduální vzdělávání v systému péče o 

duševní zdraví (Mental Health Care). V roce 1993, 1995 a 1998 byly nabídnuty první kurzy v 

„Na těle založené psychoterapii podle Pessa" jako specializace v psychoterapii. Navíc k 

programům běžícím v Nizozemí a šesti státech USA se také konají programy v Belgii, 

Švýcarsku, Norsku, Dánsku a Německu. Jak RINO Noord-Holland, tak i Holandský výbor 

doporučující Pesso psychoterapii jsou přesvědčeny o významném přínosu metody pro péči o 

duševní zdraví v Nizozemí. 

Pesso Boyden terapie se do České republiky dostala v devadesátých letech díky úsilí Yvonny 

Lucké a Michaela Vančury. 

 

5.2. Princip metody 

Pohled Pessa na duši, ego a self byl uveden do praxe v terapeutické metodologii a 

přístupu PBSP. Terapie nabízí klientovi příležitost znovuobjevit sílu a spolehlivost duše tím, 

jak se učí více důvěřovat tělesným informacím, které poskytují obraz vnitřního duševního 

schématu a dosud neuskutečněných možností. Ego je utvářeno předchozími interakcemi 

s druhými lidmi. V terapii získává druhou šanci vyvíjet se prostřednictvím experimentování 

s novými symbolickými interakcemi. Tímto způsobem se ego může stát pružnějším, může 

dopřát duši více prostoru a, když je to třeba, poskytnout hranice pravému já. Klienti zažívají 

více svobody pro asimilaci svých možností jako části své vlastní identity, aby jim mohly být 
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k dispozici v každodenním životě. Pesso Boyden psychoterapie je slučitelná s řadou dalších 

hledisek psychoanalýzy, obzvláště s teorií objektních vztahů, ego-psychologie a 

selfpsychologie. 

V Pesso Boyden psychoterapii se spojují psychoanalytické a na rodinu orientované 

principy s přístupem zaměřeným na klienta. Vytvářejí tak jednu filosofii, která vrcholí 

v terapeutické metodě založené na znalosti psychologického a tělesného vývoje člověka. 

Myšlenky, vzpomínky a představy stejně tak jako držení těla, pohyby, tělesné příznaky a 

obtíže upozorňují klienta a terapeuta na emoční konflikty, nenaplněné potřeby a traumatické 

zážitky. Na těle založená podstata Pesso Boyden psychoterapeutického přístupu nabízí 

klientovi příležitost objevit nevyřešené emoční konflikty z minulosti a zabývat se jimi, nejen 

v diskusi, ale také v rámci tělového prožitku. Zjevně zážitková podstata Pesso Boyden 

psychoterapie je zřejmá ze skutečnosti, že sebezkušenost klient získává v průběhu tělesných 

interakcí (Experience in Action, Pesso 1973). 

Základem Pesso Boyden psychoterapie je optimistický obraz lidské bytosti. Člověk se 

přirozeně snaží nalézat cesty, jak se radovat ze života; s potěšením, uspokojením, smyslem a 

sounáležitostí. Lidé očekávají, že uskuteční svou jedinečnost a potencialitu, a směřují 

k integraci svých polarit, např. síly a zranitelnosti. Mají vrozené přání rozvíjet své vědomí a 

poznat smysl svého života. Předpokládá se, že existuje vrozené nutkání, které zevnitř těla 

motivuje osobu přijmout tyto vývojové úkoly. Aby vývojový proces mohl vzkvétat, musí být 

splněna řada podmínek. Během vývoje dítěte musí rodiče nebo jejich zástupci konkrétně 

uspokojovat jeho základní potřeby, jako je sociální (fyzické místo), výživa, ochrana, podpora 

a hranice. Následně musejí být tyto potřeby uspokojovány na symbolické úrovni, kdy dítě má 

místo v srdci rodičů, je živena jeho sebedůvěra, je podporováno ve svém úsilí, jsou 

ochraňována jeho práva a je mu pomáháno objevovat své vlastní možnosti a hranice. Když je 

tato péče a pozornost internalizována, mohou dospělí nakonec uspokojovat své vlastní 

potřeby, cítit se někde doma, pečovat o sebe, nacházet podporu, ochraňovat a limitovat se ve 

svém vlastním zájmu a v zájmu společenství. Pociťujeme-li bolest, frustraci, zoufalství a 

odcizení, něco nám chybí a růst stagnuje. Předpokládá se, že pod obtěžujícími příznaky a 

obtížemi se nacházejí zdravé léčivé síly, které můžeme oslovit. Stačí, když na světě přivítáme 

to, co si říká o zrození. Terapeutickým úkolem je povolat blokovanou energii, nechat klienta 

uvést tuto energii do akce tím, že se podpoří jeho přirozené hledání patřičné uspokojující 

interakce. 

Pro Pesso Boyden psychoterapii je specifický předpoklad, že nevědomý konflikt mezi 

potřebou vyjadřovat energii a internalizovaným odmítnutím energie se manifestuje tělesnými 
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příznaky. To znamená, že tělo nepředstavuje pouze prostředek pro vyjádření, ale také nástroj 

k ovládání a někdy potlačení emocí a potřeb. Přítomnost vnitřního konfliktu se stává zjevnou 

v tělesných pocitech, v nakládání s hlasem, ve výrazu tváře, v postoji, v pohybu a 

v neočekávaném chování. Tělo také může svým vlastním způsobem symbolizovat a ukládat 

informace. Má takřka svůj vlastní jazyk a paměť. Jednou ze silných stránek Pesso Boyden 

psychoterapie je, že individuální, idiosynkratické významy tělesných výrazů mohou být 

zkoumány v terapeutickém prostředí, kde je možné experimentovat s novými akcemi a 

interakcemi. Prostřednictvím tělesných prožitků vytvořených experimentálními interakcemi 

klient objevuje vztah mezi verbálním a neverbálním jazykem, mezi současností a vývojovou 

historií. Pesso Boyden psychoterapie byla vyvinuta jako individuální terapie vedená 

v prostředí skupiny, ale objevené principy mohou být také použity v individuální 

psychoterapii. V probíhající skupině je každému klientovi, když přichází na řadu, poskytnut 

stanovený individuální čas na práci. Na klientovu žádost jsou ostatní členové skupiny 

k dispozici, představujíce důležité postavy ze současnosti či minulosti. Podstatou procesu je, 

že klient má příležitost znovu prožít původní konfliktní situaci a poté ji modifikovat tak, že 

během interakce získává alternativní zážitek.  

 

 

 

6. Biosyntéza 
6.1. Biosyntéza jako metoda 

Slovo biosyntéza znamená „integrace života“. Biosyntéza reprezentuje přístup 

v somatické psychoterapii, která vychází z přesvědčení, že psychické procesy se zrcadlí 

v procesech fyziologických a naopak. Pro zdárné zvládnutí psychických problémů je proto 

vhodné (ne-li nezbytné) věnovat se vedle mentální analýzy problémů také tělesným projevům 

– ať už jde o svalové bloky, vegetativní obtíže či problémy s vnitřní distribucí energie 

(vitality). Pracuje se sebeformativními procesy, které podporují přirozený růst, osobnostní 

rozvoj a celkovou integritu. K základním východiskům, se kterými pracuje, patří proto 

provázanost a vzájemné zrcadlení procesů psychických a tělesných. 

Jak název metody napovídá, biosyntéza klade důraz na integraci životních procesů, 

a to tělesného (pohybového) spolu s prožitkovým (emocionálním) a mentálním. Pohybový se 

projevuje svalovým napínáním a uvolňováním, mentální skrze vnímání, myšlenky a představy 

a emoční skrze tělesné orgány. Stres přináší narušení souladu mezi těmito třemi životními 
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procesy, blokování přirozené pulsace a následně obtíže s nedostatkem či přebytkem energie 

v různých částech organismu. Důležitým poznatkem je, že problém může zůstat uložen 

(zakódován) v tělesných obtížích, ačkoliv vnější příčina už vymizela.  

Biosyntéza využívá při práci s klienty procesuální přístup; vychází z vnitřních signálů 

a pohybových projevů klienta, na které navazuje a specifickými technikami je rozvíjí. 

V centru této formy terapie vždy stojí potřeby klienta, respekt k jeho individuálním 

odlišnostem i jedinečným vnitřním zdrojům. 

Vznik somatické psychologie je v euro-americké kultuře spojen se jménem Wilhelma 

Reicha, který formuloval koncept charakterových pancířů – svalových blokád bránících 

vnitřnímu proudění. Je zajímavé a pro současnou psychoterapii poučné, že jím objevené zóny 

napětí odpovídají pozici energetických center ve východním pojetí. Pracoval s dechem 

a stresovými pozicemi, čímž dosahoval uvolnění nahromaděného napětí. Cílem, stejně jako 

dnes, byla pulsace – přirozený vnitřní pohyb uvolněného organismu. Na základě jeho práce se 

zrodily další přístupy – především bioenergetika Alexandra Lowena a Johna Pierrakose. Ty 

rozvíjely práci s volními pohyby, různými pozicemi a cvičeními, jejichž cílem bylo uvolnění 

nahromaděné energie. Problémem ale zůstává, že uvolněním energie neřešíme problém, který 

zablokování způsobil. Úleva je proto pouze dočasná, příčina vzniku blokády není řešena. Tyto 

nedostatky, stejně jako obohacení znalostmi z východu vedly ke vzniku nového integrativního 

směru – biosyntézy. Na vznik biosyntézy měly podstatný vliv také objevy Francise Motta 

a Franka Lakea v oblasti prenatálních a perinatálních procesů. Podstatný je také vliv Stanleye 

Kelemana, jeho výzkumu interakce těla a emocí, což je shrnuto v knize „Anatomie emocí“. 

Zakladatel biosyntézy, David Boadella, je jedním z průkopníků a hlavních 

představitelů práce s tělem v psychoterapii. Svou metodu přes 30 let rozvíjí a v současné době 

dále pokračuje v rozšiřování spektra jejích praktických aplikací. Jeho styl vychází z učení 

Wilhelma Reicha, se kterým se osobně znal. Svou praxi v 60. letech začal Reichovou 

vegetoterapií, v Evropě byl jedním z pionýrů této metody. Patří k průkopníkům práce s tělem, 

jakési první generaci, která hledala a experimentovala, objevovala zákonitosti vztahu mezi 

tělem a psychikou. Byl prvním, který pozval do Evropy Alexandra Lowena. Vůči Reichovi se 

začal postupně vymezovat a také Lowenova práce, založená zejména na vědomém cvičení 

s cílem emočního vybití a odblokování, mu postupně přestávala vyhovovat. Od začátku si 

uvědomoval meze práce postavené pouze na emočním odblokování a vybití. Stále více 

zdůrazňoval nutnost integrace prožitkového, pohybového a vědomého. Také mu 

nevyhovovala jakási unifikovanost, nedostatek respektu k individuálním odlišnostem. 

Vyvinul proto vlastní směr, biosyntézu, jejímž hlavními principy jsou procesuální přístup 
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a integrace emocí, vědomí a tělesných projevů. V práci vychází z vnitřních signálů 

a pohybových projevů, které za pomoci různých technik rozvíjí. Spíše než na patologii se 

orientuje na vnitřní zdroje. 

V psychoterapeutické práci se vedle verbální analýzy užívá také práce s pohybem, 

dotekem, dechem, imaginací. Vedle uvolnění bloků je důraz kladen na opětovné sladění 

základních životních procesů. Cílem je dosažení emočního vycentrování, optimalizace 

svalového napětí a koordinace, dosažení vyváženosti jak v těle, tak v širším životě. Současná 

somatická psychoterapie je více procesuální, což znamená, že vychází z bezprostředního dění 

v těle a psychice, navazuje na ně a rozvíjí ho. Klient má neustálou kontrolu nad děním, 

rozhodujícím jsou jeho vjemy a prožitky. Vědomé a podvědomé je tak více v rovnováze, 

vychází se z individuálních dispozic, využívá se vnitřních zdrojů. 

Pro orientaci a utváření strategie v průběhu terapeutické konzultace je využíván 

koncept životních segmentů. Osobnost člověka je formována interakcí a sjednocením sedmi 

základních segmentů života. Každý ze segmentů se zaměřuje na jinou oblast životní 

zkušenosti a odlišně se také projevuje. Každá z životních oblastí se může ve struktuře 

osobnosti projevovat dvěma základními způsoby: jako uzavřený nebo jako otevřený systém. 

Uzavřenost způsobuje problémy ve struktuře osobnosti, fyzickou inhibici (svalové spasmy, 

vegetativní problémy, narušení pulsace a vitality), mentálním omezením. Otevřený systém 

naopak zrcadlí psychický kontakt (se sebou i druhými), vitalitu, srdečnost a bohatou 

emocionalitu. Mezi základní životní segmenty patří dýchání, řeč, emoce, imaginace, vztahy, 

pohyb. Z nich vychází sedmero způsobů terapeutické práce a navazující široké spektrum 

používaných metod. 

Základním cílem terapeutické práce je, co nejvíce se přiblížit jádru a s ním spojeným 

kvalitám. Zde leží zdroj vnitřní síly a nasycení. Zde je počátek fyzického, duševního 

i duchovního uzdravení. 

6.2. 12 témat biosyntézy: 

• Founding (Základy a původ) 

• Grounding (Zakotvení a báze) 

• Centering (Zrození středu a centrování) 

• Holding (Držení) 

• Bounding (Vazba a ohraničení) 

• Charging (Energetizace a vybití) 

• Bonding (Propojení a vztahování) 
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• Sounding (Rozeznění a sdílení) 

• Facing (Pohled a čelení) 

• Crowning and Spacing (Dovršení a metapozice) 

• Forming (Formování a tvorba) 

• Shaping (Dotváření a profilování 

6.3 Biosyntéza v ČR 

Od roku 2008 zaštiťuje vzdělávání terapeutů v metodě biosyntéza Český institut 

biosyntézy (ČIB). Záměrem bylo vytvořit pro biosyntézu v ČR takové zázemí, které by 

podporovalo její rozšíření při zachování kvality mateřského výcviku v IIBS vedeného 

Davidem a Silvií Boadellovými a zároveň poskytnout absolventům výcviku prostor pro další 

šíření a aplikaci biosyntézy. Výcviky, které ČIB organizuje jsou vedeny českými i 

zahraničními lektory IIBS. Zázemí pro šíření biosyntézy, ale i garanci její kvality, vytváří ČIB 

nabídkou seminářů pro širokou i odbornou veřejnost, podílí se na projektech a aktivitách 

směřujících k aplikaci metody i mimo psychoterapii, např. do školství, sociální práce či pro 

střední zdravotnický personál apod. Současně je  publikována literatura z oblasti biosyntézy, 

aby byla přístupná i českým čtenářům. Vyšla již řada knih např. Vybrané kapitoly 

z biosyntézy, Vybrané kapitoly z biosyntézy II. a především pak základní dílo D. Boadelly 

Lifestreames. Důležitou událostí pro biosyntézu v ČR se stala akreditace 

psychoterapeutického výcviku pro oblast zdravotnictví, která byla udělena na sklonku roku 

2010. Letos v říjnu proběhne v Praze mezinárodní workshop Rodinná a párová terapie 

v kontextu biosyntézy a dalších terapeutických přístupů. 

 

7. Integrativní psychoterapie zaměřená na tělo 
 
Integrativní psychoterapie zaměřená na tělo je u nás reprezentována Českou asociací 

pro psychoterapii zaměřenou na tělo. Asociace sdružuje absolventy a psychoterapeuty, 

organizuje psychoterapeutický výcvik a zajišťuje supervizi pro absolventy. Program výcviku 

je postaven na integraci více přístupů a škol v psychoterapii zaměřené na tělo. Vývojový 

model vychází ze separačně-individuačního procesu popsaného M. Mahlerovou. K popisu 

vývoje psychiky jsou využity modely egopsychologie A. Freudové, J.Bowlbyho a D.W. 

Winnicotta. Teorie energetické souvislosti prožívání vychází z nauky W. Reicha a jeho 

následovníků. Teorie osobnosti a porozumění etiologii staví do značné míry na bioenergetické 

analýze A. Lowena a jejím systematickém rozvíjení S. Johnsonem. Psychoterapeutické 
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intervence čerpají z řady přístupů: bioenergeticke analýzy, biosyntézy D. Boadelly, Pesso-

Boyden System Psychomotor A. Pessa, Hakomi přístupu R. Kurtze a formativní psychologie 

S. Kelemana. Vztah s klientem je definován podle obecných psychoterapeutických principů a 

formálně zakotven v Etickém kodexu EABP, k němuž se Asociace a její členové hlásí. Jde 

v něm o prospěch klienta, vztah se udržuje v rámci definovaných a eticky uznávaných hranic. 

 

8. Etika psychoterapie zaměřené na tělo 
Etika psychoterapie zaměřené na tělo se obecně neliší od etiky v jiných 

psychoterapeutických směrech, avšak práce s tělem přináší určité specifické aplikace 

obecných etických principů. 

Etický problém specifický pro body-psychoterapii se týká doteku. Většina verbálních 

psychoterapeutů identifikuje dotek mezi terapeutem a klientem buď jako neetický nebo sám o 

sobě eticky nebezpečný. Některé analytické tradice určují minimální vzdálenost, která by 

měla být udržována mezi klientem a terapeutem. Dokonce i když je dotek uznán v tradiční 

psychoterapii za etický a přijatelný (např. Hunter a Struve, 1997), jedná se o dotek ve stylu 

uklidňujícího objetí, a ne odborný dotek, který se používá terapeuticky. Podle body-

psychoterapie je samotný dotek eticky neutrální a je naprosto přijatelnou součástí 

terapeutického procesu. Ačkoli někteří terapeuti pracující s tělem tvrdí, že  nesexuální, 

pečující dotek lze snadno rozeznat a oddělit od doteku erotického, je to nereichiánské chápání 

lidského stavu. Wilhelm Reich pracoval podle tradice Freuda, který vysvětloval samotné 

pečování jako nezbytně erotický akt. V psychoterapii zaměřené na tělo vždy existuje erotický 

náboj, vědomě či nevědomě a je současně intenzivně „dobrý“ i intenzivně  „špatný“ na mnoha 

úrovních. Body- psychoterapeut si musí udržet jasnou představu o náboji doteku, ale vyžaduje 

se skutečná účast a zároveň přítomnost v plném kontaktu ( TOTTON in STAUNTONOVÁ, 

2014). 

Funkcí terapeuta  je podporovat růst klienta a nikoli předvádět vlastní moc, proto by 

neměl používat sílu technik zaměřených na tělo k posilování vlastního ega. To znamená, že 

by měl umět posoudit jaká intervence, pokud vůbec nějaká, je v danou chvíli v klientově 

nejlepším zájmu a jednat podle toho. Terapeut by se měl vyhnout pokušení si spolu s klientem 

hrát a bavit se, pokud to není v danou chvíli v klientově nejlepším zájmu. Klient zde není pro 

terapeutovu zábavu. Smith uvádí, že u dobré terapie se může stát, že terapeut klienta oceňuje 

a terapie jej v kontextu dobrého terapeutického procesu baví. Humor, hra a veselí mají jistě v 
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terapii své místo, pokud to jsou způsoby bytí vedoucí k růstu, a ne způsoby vyhýbání se práci, 

která je pro klienta nebo terapeuta méně příjemná.   

Terapie nefunguje, pokud se terapeut klienta dotýká s erotickým záměrem. Není 

etické, když je cílem dotyku erotické vzrušení terapeuta. Důvod pro dotyk musí být 

neerotický a nesvádějící. Dotyk  terapeuta musí respektovat klientovy terapeutické potřeby. 

Psychoterapeut zaměřený na tělo zná možné a pravděpodobné události, které jsou důsledkem 

jím používaných technik, lépe než klient. Proto je vhodné, předtím než v počátečních fázích 

terapie použije jakoukoli intervenci zaměřenou na tělo, získat klientův výslovný souhlas a 

informovat ho o možnosti silné emoční reakce. Jinak může nový klient s postupem souhlasit, 

aniž by věděl s čím to vlastně souhlasí. Terapeut má také odpovědnost odstupňovat intervenci 

tak, aby z ní měl klient prospěch, a nikoli aby se jí cítil zahlcen. 

V terapeutické situaci se nevyhnutelně vyskytuje přenos. Jestliže má např. klient z 

dávné minulosti nevyřešené záležitosti se svými rodiči, tato témata se nějakým způsobem 

objeví v terapeutickém vztahu. V terapeutickém přístupu orientovaném na tělo se vyskytují 

stejné přenosové jevy jako v čistě „mluvící” terapii, avšak často se objevují dříve, s větší silou 

a dramatičtěji. Při tělesném kontaktu mezi klientem a terapeutem může klient zažívat lásku, 

sexuální vzrušení, starost o terapeuta, zranění, vztek, zášť atd. způsobem, který se netýká 

terapeuta jako skutečné osoby. Je velmi důležité tyto pozitivní či negativní přenosové pocity 

poznat, aby s nimi terapeut mohl zacházet. Dotyk často způsobí, že do popředí vystoupí také 

protipřenosové pocity terapeuta. Pro terapeuta je důležité, aby rozpoznal, k čemu tyto pocity, 

ať už pozitivní, nebo negativní, jsou, a přiměřeně s nimi zacházel. To je hlavní moment, kvůli 

kterému je nezbytná vlastní terapie terapeuta, jejíž potřeba přetrvává v průběhu celé jeho 

kariéry ( LOWEN, 2002). 

 
9. Závěr 

Za velkou výhodu  systému psychoterapie zaměřené na tělo je považována skutečnost, 

že klient může zažít přímou zkušenost s mnoha důležitými vývojovými tématy – například: 

s důvěrou ve vlastní tělo a s jeho projevy, tělesně zakotvenou zkušenost s vnímáním 

bezpečného prostoru, zkušenost s konkrétním podpůrným či saturujícím dotekem, psychicky, 

ale i tělesně či dokonce svalově prožité zkušeností hranic. Dochází zde k otevírání a hledání 

zdrojů, a to jak kognitivních, racionálních, tak i tělesně zakotvených. Vývojová témata, 

respektive vývojové potřeby, lze identifikovat na rovině racionální, porozumět jejich vzniku a 

souvislostem s historií pacienta. V rovině emocionální lze příslušné emoce v aktuální 

terapeutické situaci znovu prožít. Také je možné je přes tělesné uvědomování kotvit v těle 
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v rovině chování a lze s klientem společně hledat způsoby chování/vztahování se tak, aby 

mohl vytvořit novou korektivní zkušenost. Právě ona vícevrstevnatost, která oslovuje všechny 

roviny  lidského bytí, je  hlavním přínosem psychoterapie zaměřené na tělo. 

Jako nevýhodu tohoto přístupu lze poukázat na riziko retraumatizace při tomto 

způsobu práce a při nerespektování klientových obran ze strany terapeuta, proto je nadmíru 

důležité zdůraznit význam bezpečí a důvěry v terapeutickém vztahu. 

Psychoterapie zaměřená na tělo je vhodnou a účinnou metodou  nejen pro lidi, kteří 

mají  nějaké problémy, ale pro celou „zdravou“ populaci coby metoda seberozvojová, 

odkrývající psychický, tělesný a spirituální potenciál. Jako dlouhodobá psychoterapie, kde je 

ještě více zdůrazněný vztahový rámec, může být užita při práci s klienty s poruchami 

osobnosti. Jako nevhodná či spíše jen jako podpůrná je tato psychoterapeutická modalita pro 

klienty s poruchami psychotického okruhu, nevhodná pak pro klienty s organickou poruchou. 

Body psychoterapie se pravděpodobně nikdy nestane dominantní terapeutickou metodou, ale 

její místo mezi jinými terapeutickými styly a přístupy je oprávněné 
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V loňském zářijovém čísle Journal of Psychotherapy International 
publikovala Michelle G. Newmanová s kolegy z amerických univerzitu článek 
o Modelu vyhýbání se kontrastním emocím. O několik let dříve seznámil 
čtenáře se svým přístupem zaměřeným na emoční regulaci Douglas S. 
Mennin. Jedná se o integrativní psychoterapeutické přístupy k léčbě 
generalizované úzkostné poruchy.  

Cílem této práce je představit českému čtenáři tyto psychoterapeutické modely, nastínit jejich 
postupný vývoj z kognitivně behaviorální terapie a diskutovat jejich výhody. K teoretickým 
poznatkům zároveň připojuji vlastní postřehy z práce s klientkou s generalizovanou úzkostnou 
poruchou. 

 Generalizovaná úzkostná porucha 
Generalizovaná úzkostná porucha (dále GAD z anglického generalized anxiety disorder) spadá do širší 
rodiny úzkostných poruch. Základím rysem onemocnění je volně plynoucí úzkost a nadměrné 
zaobírání se starostmi a stresujícími myšlenkami1. Lidé s GAD se popisují jako plaché, úzkostlivé a 
lekavé bytosti. Mají mnoho vegetativních obtíží (třes, červenání, palpitace, nespavost) a jejich mysl 
neustále zatěžují obavy o zdraví, jejich blízké, selhání v práci a konflikty ve vztazích. Jejich 
pesimistické prognózy se nezřídka mění v sebenaplňující proroctví.2 

Dříve byly tyto potíže označovány jako úzkostná neuróza. Diagnóza GAD se prvně objevila v 
třetí revizi amerického diagnostického a statistického manuálu (DSM III), kde hrála roli “zbytkové 
kategorie” pro úzkostné potíže nezařaditelné mezi ostatní jasně vymezené poruchy. Samostatnou a 
uznávanou diagnózou se stala až v 80. letech spolu s příchodem novějších diagnostických manuálů.  
 Současná kritéria pro diagnózu GAD dle MKN-103 jsou:  

• výrazné napětí a strach z každodenních problémů, který trvá nejméně 6 měsíců. 
• přítomnost nejméně 4 příznaků z obsáhlého výčtu různých vegetativních reakcí organismu na 

stres. Od bušení srdce, problémů s dýcháním, přes pocit závratě, návaly horka, neklid a až po 
neschopnost se uvolnit. Přítomné mohou být i obavy ze ztráty kontroly, přehnané reakce i na 
malé podráždění či potíže s usínáním.4 
Diferenciálně diagnosticky není snadné GAD odlišit od ostatních úzkostných porucha a 

poruch nálad. Zjednodušeně lze říci, že obavy osob s GAD se více týkají širokého okruhu běžných 
situací, než specifických oblastí jako je tomu u fobií. Zároveň mají vegetativní příznaky nemoci 
obvykle podobu dlouhodobého a chronického svalového napětí, bolestí hlavy, roztřesenosti apod. 
spíše než krátkodobého a intenzivního prožitku u panických atak. Nebývá přítomné zjevné vyhýbavé 
chování, typické pro ostatní úzkostné poruchy. Oproti depresím se obavné myšlenky nemocných s 
GAD upínají na strach z budoucích událostí, nikoliv na výčitky spojené s minulostí. Část nemocných 
navíc trpí kombinací onemocnění.5  

                                                           
1  Psychiatrie: MKN-10 : desátá revize : aktualizovaná verze k 1. 1. 2009. 1. vyd. Editor Cyril Höschl, Jan Libiger, 
Jaromír Švestka. Praha: TIGIS, 2002, 895 s. ISBN 80-900-1301-5. 
2  HONZÁK, Radkin. Úzkostný pacient. 1. vyd. Praha: Galén, 2005, 180 s. ISBN 80-726-2367-2. 
3  MKN-10 - Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize 
4  Psychiatrie: MKN-10 : desátá revize (Höschl) - viz výše 
5  PRAŠKO, Ján. Úzkostné poruchy: klasifikace, diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Portál, 2005, 413 s. ISBN 80-717-
8997-6. 
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Celoživotní prevalence onemocnění je 4,1 - 6,6 %6, jedná se o 5. nejčastější psychiatrické 
onemocnění. Více jak dvě třetiny nemocných bohužel zůstávají mimo specializovanou péči. Podobně 
jako u dalších poruch generujících tělesné příznaky je řada pacientů v péči somatických lékařů a 
nálepce duševního onemocnění se brání. Svou úzkostnost vnímají jako osobnostní rys (nebo si ji 
vůbec nepřipouštějí) a v popředí jejich pozornosti jsou somatické stesky.7  

K psychiatrovi nebo psychoterapeutovi přicházejí nemocní se zakázkou odstranění 
psychosomatických obtíží nebo zbavení se obav, nad kterými ztratili kontrolu. Zpravidla líčí potíže, 
které si u sebe prvně všimli již víc jak před dvěmi desítkami let. Začátek onemocnění bývá  
v dospívání, klinická manifestace nezřídka až kolem 40. roku, kdy se měnlivé příznaky s kolísavou 
intenzitou zhorší vlivem prožité ohrožující události. Nemoc častěji postihuje ženy.8 

Už samotný chronický průběh dává tušit nedobrou prognózu onemocnění. Nasedá-li GAD na 
poruchu osobnosti (zejména vyhýbavou, anankastickou a závislou poruchu osobnosti), tělesné 
onemocnění a neuspokojivé sociální vztahy, je zřejmé, že péče bude dlouhodobá a nemusí vést k 
úplnému uzdravení.  

  Léčba GAD by vždy měla být psychoterapeutická a mimo lehkých forem doplněná i o užívání 
léků. Volbu vhodného medikamentu by měl vždy učinit psychiatr, protože nemocní nejlépe reagují na 
podání vysoce účinných preparátů proti úzkosti (zejména benzodiazepinů), na které si ale mohou 
vytvořit závislost. Navíc užívání léků na úzkost snižuje motivaci pacienta  
k terapeutické práci.9 Vhodnější se proto jeví nasazení antidepresiv nebo nejnověji pregabalinu 
(Lyriky), léku původně určenému k léčbě epilepsie a neuropatické bolesti. 

 Kazuistika paní Štěpánky 
Své praktické zkušenosti s psychoterapií GAD zde prezentuji na příkladu 62-leté paní Štěpánky, která ke mně 
docházela na individuální psychoterapii dva a půl roku. Vídali jsme se dvakrát měsíčně.  
 Při prvním setkání jsem zaznamenal následující popis jejích potíží: “Trápí mě nenormální strach o 
rodinu, hlavně o vnučku a manžela. Jak se něco děje, hned mám velkou úzkost. Sevře se mi žaludek a začnu se 
třást. Nebo se ráno probudím a mám problémy s třesem a žaludkem bez zjevné příčiny. Celý život jsem byla 
nervóznější - ve škole před zkouškami, v práci před odevzdávkami atd. Asi to mám vrozené, protože i moje 
máma byla přehnaně úzkostná. Ale od nástupu do důchodu před třemi lety se to paradoxně zhoršuje. Poslední 
rok se úzkosti vrací několikrát do týdne. Pomáhá mi Dogmatil, tak na půl hodinky. Když je nejhůř, vezmu si 
Lexaurin.”   

Další setkání rozkryla širokou paletu situací, kterých se klientka obává: strach o vnučku (z nemocí, 
adaptace na jesle), strach o manžela po infarktu, strach z rakoviny (před 8 lety se úspěšně léčila s CA ledviny, 
nyní dochází na pravidelné kontroly), z přípravy oběda (nezvládne uvařit a najíst se pro nechutenství), cestování 
(nezvládne si vše zabalit), návštěvy tchyně, nákupu potravin, strach o dceru při jízdě na koni.  

Z vegetativních příznaků jsem zachytil nauzeu, bušení srdce, třes v končetinách a pocit vnitřního napětí 
a rozechvělosti, mravenčení, knedlík v krku a další. Paní Štěpánka je s úzkostí spojovala jen částečně. Prožívala 
je hypochondricky - dokonce jednou zůstala na pozorování v nemocnici. Klinicky pozoruji výrazné odpojení 
pacientky od jejího tělesného prožívání: napjatě sedí na židli, hladí si kolena, mrská nohama. Na vědomé úrovni 
mi stres popírá. 

Postupně odhaluji, že psychické problémy klientky se začaly manifestovat ve chvíli, kdy jí její dcera 
požádala o hlídání roční vnučky, pro kterou nemohla najít místo v jeslích. Nejprve jí klientka hlídání slíbila, 

                                                           
6  Psychiatrie: MKN-10 : desátá revize : aktualizovaná verze k 1. 1. 2009. 1. vyd. Editor Cyril Höschl, Jan Libiger, 
Jaromír Švestka. Praha: TIGIS, 2002, 895 s. ISBN 80-900-1301-5. 
7   PRAŠKO, Ján. Úzkostné poruchy: viz výše 
8  ibidem 
9   Psychiatrie: MKN-10 : desátá revize  (Höschl): viz výše 
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nechtěla, aby dcera “kvůli ní” přišla o místo v zaměstnání. Zároveň začala mít velký strach, zda každodenní 
hlídání zvládne. Obavy postupně vyústily ve výše popsaný stav. Dcera nakonec do práce nastoupit nemusela a 
hlídání odpadlo.  

Problémy však neustoupily. Klientce zůstal pocit selhání a viny. Prohloubil se její negativní sebeobraz. V 
centru obav bylo téma smrti, již dříve otevřené život ohrožujícím onemocněním a přechodem do důchodu.  

Dcera klientce přes společnou známou našla psychiatričku “aby jí matka hlídala dceru jako ostatní 
normální babičky”. Psychiatrička paní Štěpánce předepsala Lyriku a anxiolytika (Rivotril a Lexaurin). Dále ji 
doporučila nácvik relaxace podpůrnou psychoterapii u mě.    

 Psychoterapie GAD 
Při potížích s GAD by měla být psychoterapie metodou první volby, medikace sama o sobě nevede k 
dlouhodobému odeznění potíží. Oproti tomu efekt psychoterapie při léčbě GAD byl prokázán hned 
několika studiemi10. Překvapivé je i zjištění, že podání benzodiazepinových anxiolytik vede k 
rychlejšímu nástupu účinku než psychoterapie, ale po šesti týdnech se efekt obou postupů vyrovná.11 

U lehčích forem onemocnění jsou vhodné přístupy podpůrné psychoterapie, které umožňují 
pacientovi hovořit o své úzkosti, poskytnou mu informace o nemoci a jejím překonávání, povzbudí jej 
ve zvládání úzkosti a řešení jeho životní situace12. 

U středně těžké a těžší formy onemocnění patří k nejstudovanějším přístupům kognitivně-
behaviorální terapie (dále KBT), kterou autoři českých odborných publikací o duševních 
onemocněních upřednostňují. Nevylučují však ani pozitivní efekt jiných přístupů: psychoanalýzy, 
dynamické psychoterapie nebo kognitivní terapie. Důležitou roli při léčbě GAD mohou hrát i nácviky 
zvládání úzkosti, relaxace a sociálních dovedností.13 
 Široká paleta psychoterapeutických přístupů i technik dává tušit, že podstatnou úlohu při 
léčbě GAD může sehrát integrativní psychoterapie, vycházející z klasických terapeutických škol.  

 Průběh terapie paní Štěpánky 
Zakázkou pan Štěpánky byla podpůrná psychoterapie a nácvik relaxace. Terapii jí doporučila psychiatrička, 
která tím chtěla podpořit účinek nasazené medikace.  

Paní Štěpánka byla mou první klientkou s GAD. Do té doby jsem měl zkušenost s klienty s panickou 
poruchou, kteří ke mně docházeli po návštěvě psychiatra zhruba na 5 až 10 sezení. Jejich náplní bylo 
reflektování úzkosti a aktuální životní situace klienta, edukace o úzkostných poruchách, rzachycení 
individuálního bludného kruhu úzkostné reakce a hledání adaptivní formy odpovědi na první signály úzkosti. S 
úspěchem se setkával nácvik relaxace, obvykle Schulzova autogenního tréninku.  

Podobný záměr jsem měl i u Štěpánky, v jejím případě však nedocházelo k ústupu obtíží. Během 
prvního čtvrt roku docházky se naopak horšila, což vygradovalo její dosud jedinou hospitalizací na psychiatrii. Po 
dobu 14 dní pobytu na lůžku jí lékařka farmakologicky úzkost zablokovala. Po snížení medikace se anxieta 
vrátila jak bumerang. Během pobytu jsme spolupráci nepřerušili, takže jeden týden mi do ordinace přišla v 
nadnesené náladě (až “rauši”) a o týden později v masivní úzkosti. Lékaři jí pak opět navýšili dávku Rivotrillu, 
jehož úplné vysazení pacientka další dva roky odmítala.  

Nespokojenost klienty s mírou její úzkosti mne další rok v terapii vedla k pokusům o systematičtější 
psychoterapeuticku práci. Šest měsíců po hospitalizaci jsme se dokonce vídali jednou týdně. Mé pokusy o 

                                                           
10  Podrobný přehled studií přináší PRAŠKO, Ján. Úzkostné poruchy: klasifikace, diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: 
Portál, 2005, 413 s. ISBN 80-717-8997-6. 
11  BORKOVEC, T.D. a M.A. WHISMAN Psychosocial Treatment for Generalized Anxiety. MAVISSAKALIAN, Matig a 
Robert F. PRIEN. Long-term treatments of anxiety disorders. Washington, DC: American Psychiatric Press, c1996, s. 171-199. 
ISBN 0880486562. 
12  ibedem 
13  PRAŠKO, Ján. Úzkostné poruchy: klasifikace, diagnostika a léčba: viz výše 
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aplikaci zejména kognitivně-behaviorálních přístupů, práci s katastrofickými scénáři a motivaci k aktivnímu 
odbourávání stresu ale nevedly k výraznému úspěchu. Obvykle jsem narážel na klientčiny obrany (a svůj vlastní 
strach z jejich postupného překonávání) i její nízkou motivaci měnit své zažité chování. Negativní vliv zde měl její 
věk i pravidelné užívání léků proti úzkosti - ono zdánlivě snadné řešení. 

Zhruba po roce docházky jsem s klientkou rekontraktoval naše setkávání. Klientka vyjádřila přání dále 
docházet do terapie, na které si nejvíce cenila relaxace a možnosti popovídat si o svých aktuálních obavách. 
Sdělovala mi, že ji návštěvy u mě ji uklidňují.  

Klinicky na tom v té době byla již lépe. Zvládala domácí práce, hlídání vnučky, nákupy atd. Ráno i 
nadále mívala úzkosti, které se však se snídaní a léky rychle rozpustily. Epizody zvýšené úzkosti (až paniky) 
přicházely situačně: když vnučka onemocněla, když měla jít Štěpánka na preventivní kontrolu rakoviny, když se 
stalo něco s manželem apod. 

Další rok probíhala terapie v podpůrném duchu. Provázel jsem klientku tím, jak to v životě s úzkostí má. 
A nejen s úzkostí. Mluvili jsme o vztazích v rodině, jejích rodičích, její představě o trávení důchodu a realitě. 
Snažil jsem se oslovovat a posilovat zdravá přání klientky, oceňoval jsem, když pro sebe udělala něco 
prospěšného a relativizoval její pocity viny vůči dceři. Zároveň jsem k relaxacím připojoval imaginace. Nejednalo 
se o práci na hlubinných obsazích, spíše o navozování příjemných představ z klientčina repertoáru (vzpomínky 
na dovolenou u moře, procházky jarní přírodou, poslech příjemné hudby atd.).  

Na konci takto stráveného roku paní Štěpánka po troškách vysadila zbylý Rivotrill a bez výrazného 
zhoršení stavu ustála odlet dcery a vnučky do Turecka. Začali jsme pracovat na ukončení terapie, což bylo z mojí 
iniciativy. Klientce byla bližší představa terapie “na dobu neurčitou”. Já jsem však trval na tom, že terapie má 
mít začátek, prostředek a konec, pro který se mi zdála vhodná doba.  

Ze zkušenosti s vysazováním Rivotrillu jsem zvolil formu postupného rozvolňování terapie. Její konec 
jsem určil na prosinec 2014. Poslední půl rok jsem se scházeli jednou měsíčně. Psychický stav klientky byl 
stabilní. Na poslední schůzce jsme se skutečně rozloučili.  

 Kognitivně behaviorální terapie GAD 
V rámci psychoterapie se studiu GAD doposud nejvíce věnovala KBT. Oba integrativní přístupy, které 
si dále představíme, v základu rozšiřují její teoretická východiska. Považuji tedy za vhodné tento 
výchozí model představit. 

Pro KBT přístup představuje GAD bazální formu úzkostné poruchy14. Pro porozumění 
onemocnění je důležité si uvědomit, že v případě zdravých lidí je úzkost adaptivní, neboť pomáhá 
rychle připravit organismus na očekávané nebezpečí. Stejně tak obavy jsou za běžných okolností 
užitečné, protože využívají našich dosavadních zkušenost k přípravě na možná rizika. 

U osob s úzkostnou poruchou jsou ale tyto přirozené mechanismy narušeny. Lidé s GAD 
interpretují příliš mnoho situací jako ohrožujících a tak jsou v neustálé úzkosti. Zdrojem jejich 
utkvělých přesvědčení je souhra vrozené zranitelnosti (náchylnosti k úzkosti) a  maladaptivní postoje 
z dětství a dospívání (např. vlivem negativních zkušeností nebo nápodobou úzkostných rodičů). 
Nemoc jako taková se často plně manifestuje ve chvíli negativní životní události, která aktualizuje do 
té doby latentní maladaptivní postoje nemocného. Její příznaky ovšem přetrvávají i po odeznění této 
události.15  

 

                                                           
14  BORKOVEC, T.D. a Brian SHARPLESS. Generalized Anxiety Disorder: Bringing Cognitive-Behavioral Therapy into 
the Valued Present. EDITED BY STEVEN C. HAYES, Edited by Steven C.Victoria M. Mindfulness and acceptance: expanding 
the cognitive-behavioral tradition. Pbk. ed. New York: Guilford Press, 2011, s. 209-242. ISBN 9781609189891. 
15  PRAŠKO, Ján. Úzkostné poruchy: klasifikace, diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Portál, 2005, 413 s. ISBN 80-717-
8997-6. 
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Borkovec a Sharpless v souhrnném článku o GAD z roku 2011 nastínili hlavní principy KBT 
terapie u GAD takto:16 

Lidé s GAD se v myšlenkách neustále zabývají svými negativními konstrukty budoucnosti. 
Jejich obavy zaměřují jejich pozornost k informacím, které mohou jejich představy potvrzovat. Jejich 
tělo při tom reaguje stejně, jako by se tyto představy právě naplňovaly a připravuje organismus na 
jednu z vrozených odpovědí na stres: boj, obranu, útěk nebo zamrznutí. Výsledkem je permanentní 
anxieta, nízký kontakt s přítomností a málo radostných zážitků. 

KBT terapeut vysvětluje klientovi, že změna našeho psychického stavu z uvolnění do napětí 
probíhá po spirále interakcí. Určitá situace spustí naše negativní myšlenky, ty vedou  
k negativním emocím, emoce mění stav našeho těla a ústí v chování, které obvykle podpoří naše 
negativní myšlenky. Tato spirála je při tom u osob s GAD vysoce rigidní. Nemocní ztrácí schopnost 
reagovat na situace flexibilně a uvíznou v úzkosti.  

Cílem klasické KBT terapie GAD je narušení této spirály. Klient si musí uvědomit, které situace 
jeho úzkost spouštějí a přijmout skutečnost, že úzkost pramení z jeho maladaptivní odpovědi na tyto 
spouštěče. Dále se pomocí řady technik učí nastupující spirálu zastavit. Využívá se například 
progresivní svalové relaxace a dechových cvičení, protože navrací pocit uvolnění na tělesné úrovni a 
brání stupňování úzkosti. 

S podporou terapeuta se nemocný učí otevřeněji uvažovat o spouštějících událostech a svých 
obavách. Je žádán, aby se na věci díval z více perspektiv, hledal reálné důkazy na podporu i vyvrácení 
svých přesvědčení. Nový pohled si pak testuje v každodenním životě. 

 Impulzy k integraci 
GAD se v mnoha ohledech vzdouvá klasickému paradigmatu KBT, což byl hlavní impulz k rozvoji 
integrativní terapie tohoto onemocnění. Nejdůležitější výhrady ke KBT shrnul v roce 2004 ve svém 
článku Mennin17: 

• Postupy KBT terapie vycházejí ze zkušeností s ostatními úzkostnými poruchami, například 
panickou poruchou nebo sociální fobií. U těchto onemocnění je většinou zcela zřejmá situace 
nebo objekt vzbuzující úzkost. Stejně tak nebývá problém odhalit, jaká bezprostřední událost 
vedla k rozvoji zúzkostňující spirály interakcí. U GAD tomu tak není. Zdrojem stresu jsou 
takřka nepřetržité obavy z nejrůznějších budoucích událostí a řada nemocných není i při 
dobré vůli schopna určit, jaká bezprostřední událost v nich napětí vyvolala. 

• Spirála interakcí v rámci KBT teorie předpokládá, že obavné myšlenky ústí ve stupňování 
úzkosti. Dobře patrné je to u panické poruchy, kdy myšlenka “mám infarkt” vede k úzkosti, 
což rozbuší srdce a tím “potvrdí” obavnou myšlenku a prohloubí úzkost. U lidí s GAD ale 
obavy obvykle nevedou ke stupňování úzkosti. Hlavní důsledek obav u GAD je chronická 
nepohoda.  

• Současné výzkumy dokonce upozornily, že ve chvíli, kdy jedinci s GAD rozvíjejí své obavy, u 
nich nedochází k tak výrazné tělesné autonomní stresové reakci, jako u ostatních úzkostných 
poruch. Tato reakce je dokonce nižší, než u zdravých kontrol při vystavení stresoru. Ale za to 
je stresová reakce u osob s GAD přítomná při vystavení mnohem většímu množství stimulů. 
Obávání se nebezpečí tak u nemocných ztrácí svou přirozenou funkci předcházení ohrožení. 

                                                           
16  BORKOVEC, T.D. a Brian SHARPLESS. Generalized Anxiety Disorder: viz výše 
17  MENNIN, Douglas S. Emotion regulation therapy for generalized anxiety disorder.Clinical Psychology & 
Psychotherapy [online]. 2004, vol. 11, issue 1, s. 17-29 [cit. 2015-03-13]. DOI: 10.1002/cpp.389. 
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• Pacienti s GAD nejsou motivováni k odbourávání spirály svých obavných myšlenek, protože 
jejich rozvíjení obvykle neprožívají vyloženě averzivně (oproti např. panickým atakám). Byť 
jim zhoršuje kvalitu života a bývá podhoubím pro stavy zvýšené úzkosti a dlouhodobé napětí 
ústí v psychosomatické potíže. 

 
 Přes zmíněné výhrady KBT u osob s GAD vede ke zlepšení zdravotního stavu. Nicméně 
výsledky nejsou tak dobré jako u ostatních úzkostných poruch, jak ukázalo výzkumné srovnání s 
kontrolní skupinou18. Příčinou může být omezení v typických technikách KBT. Např. obsah obav 
málokdy umožňuje zapojení expozice. Také kognitivní restrukturalizace jedné obavné myšlenky v 
mnoha případech nevede k ničemu jinému, než že klient napříště přijde s novou obavou. 
 Ještě na poli KBT autoři jako T. D. Borkovec začali upozorňovat na fakt, že obavy u osob s GAD 
mají charakter vyhýbavého chování. Lidé s GAD se pomocí svých obav obraně vzdalují od svých 
aktuálních prožitků a v některých případech i od svých reálných, zejména interpersonálních potíží. 
Autoři proto do práce s GAD začali včleňovat postupy interpersonální psychoterapie a začali své 
klienty vést k uvědomění si jejich aktuálních prožitků a potřeb.19 
 Praško tuto myšlenku rozvádí dále a tvrdí20: “Pokud se obavy a starosti dotýkají skutečného 
problému pacienta, místo řešení v chování a emočním zpracování o problému ‘mudruje’ a 
intelektualizuje jej, skutečnému řešení se však vyhne. Řada epizod obav a starostí je sice spuštěna 
myšlenkou na skutečný reálný problém, nicméně záhy se starosti přesouvají do méně důležitých 
oblastí.”  
 Obavy osob s GAD tedy nejsou automatickými zúskostňujícími myšlenkami stojícími na startu 
spirály úzkostné reakce, ale obrannou reakcí, jež má tlumit potencionální úzkost. V tomto spatřuji 
pomyslný “kopernikovský obrat” v psychoterapii GAD. Cílem není “vysvětlit” klientovy, že jeho obavy 
jsou liché, ale oprostit jej od mechanismu, kdy se pomocí svých obav brání prožívání a řešení svých 
reálných potíží a emocí.  

 Štěpánka a KBT  
Využití vybraných technik KBT se mi u úzkostných klientů v minulosti osvědčilo. Obvykle s klientem mapujeme 
jeho tělesné reakce při stresu (což pro většinu z nich bývá úlevné), v dalším kroku zachycuji s pacienty jejich 
bludný kruh interakcí: spouštěč, myšlenky, pocity, tělesná odezva, reakce. Tím se dostáváme k tomu, že spirálu 
je nutné přerušit. Na to navazuji nabídkou relaxačních technik, dechových cvičení, odvádění pozornosti apod. 
Stejně jsem postupoval i se Štěpánkou. 
 V rámci sezení si klientka posupně výše popsané techniky nacvičila a opakovaně v terapii zažila jejich 
pozitivní vliv na snížení úzkosti. Doma se jim ale nikdy pravidelně nevěnovala. Podobně to dopadlo s 
pravidelným pohybem (jízda na vlastním rotopedu, procházky). Obojí u klientky prokazatelně vedlo ke snížení 
napětí, ale pravidelně to nedělala. 

                                                           
18  LADOUCEUR, Robert, Michel J. DUGAS, Mark H. FREESTON, Eliane LÉGER, Fabien GAGNON a Nicole THIBODEAU. 
Efficacy of a cognitive-behavioral treatment for generalized anxiety disorder: Evaluation in a controlled clinical trial.Journal 
of Consulting and Clinical Psychology [online]. 2000, vol. 68, issue 6, s. 957-964 [cit. 2015-03-16]. DOI: 10.1037//0022-
006x.68.6.957. 
19  BORKOVEC, T.D. a Brian SHARPLESS. Generalized Anxiety Disorder: Bringing Cognitive-Behavioral Therapy into 
the Valued Present. EDITED BY STEVEN C. HAYES, Edited by Steven C.Victoria M. Mindfulness and acceptance: expanding 
the cognitive-behavioral tradition. Pbk. ed. New York: Guilford Press, 2011, s. 209-242. ISBN 9781609189891. 
20  PRAŠKO, Ján. Úzkostné poruchy: klasifikace, diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Portál, 2005, 413 s. ISBN 80-717-
8997-6. str. 82 
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Pod vlivem své vlastní nejistoty při terapii jsem s klientčinými výmluvami dlouze nebojoval a postupně 
rezignoval. Setkání ustrnula na povídání o starostech a relaxacích bez výrazného nároku na aktivitu klientky, což 
zpětně vnímám jako chybu v kontraktu. Dnes bych postupoval odlišně.  

Také mě zaujala Borkovcova myšlenka, podle které klientka po celou dobu možná nebyla motivována k 
redukci svých obav, protože jí pomáhaly vyhnout se skutečné úzkosti. Proč by pak na rotopedu rozháněla napětí, 
které ji vlastně pomáhalo? Proč by se bránila obavným myšlenkám, když pro ni měly ochrannou funkci? 

 Emočně regulační terapie u generalizované 
úzkostné poruchy 

Autorem prvního ryze integrativního modelu terapie, který si představíme, je Douglas  
S. Mennin21:  

Menninova emočně reagulační terapie (orig. Emotion regulation therapy for generalized 
anxiety disorder) vychází z předpokladu, že zabývání se obavami je vyhýbavým mechanismem jedinců 
s GAD, kteří se nejsou schopni adekvátně vypořádat se svými prožitky. Autor předkládá výzkumy 
dokazující jeho tvrzení, že lidé s GAD svým emocím nerozumí, považují je za něco ohrožujícího a 
nezvladatelného. Proto se jim snaží buď vyhnout nebo je dostat pod kontrolu rozumu s pomocí svých 
obav (de fakto intelektualizací). Tímto způsobem zacházejí nejen  
s úzkostí, ale i se smutkem, hněvem a pozitivními emocemi (např. zájmem nebo nabuzením).  

U nemocných Mennin identifikuje bludný kruh obav: “Život přináší nebezpečně mnoho 
nepříjemných prožitků. - Musím se vyhnout všemu, co by mě mohlo vyvést z míry. - Nesmím podcenit 
žádné nebezpečí, abych neztratil rozumovou kontrolu. - Když přemýšlím o každém riziku, uvědomuji 
si, jak je svět nebezpečné místo pro život.” 

Cílem terapie je vrátit lidem s GAD schopnost adekvátně modulovat své emoce. Učí se 
zachytit své prožitky a chvíli u nich vydržet (neutíkat k obranám), rozlišit jednotlivé emoce, přijmout 
je jako zdroj informací o svých potřebách a flexibilně na ně zareagovat.  

Terapie je rozdělena do čtyř fází:  

 1) Psychoedukace, self-monitoring a historie obtíží 
V první fázi klient získává informace o GAD, principech a cílech terapie. Během jeho vyprávění o svých 
obavách terapeut upozorňuje na funkční souvislost mezi vyhýbáním se prožitkům a tvorbou 
obavných myšlenek. Klient je dále vyzván, aby si psal deník a do něj zapisoval epizody svých obav 
spolu s jejich kontextem. 
 Dále je věnován dostatek prostoru k vyprávění klienta o počátcích potíží a jejich rozvoji. 
Klienti potřebují, abychom empaticky vyslechli jejich příběh. My v příběhu můžeme najít a s klientem 
pojmenovat situace, kdy se začali cítit v nebezpečí a co spustilo jejich snahu vyhýbat se emocím. 
Často se jedná o potíže spojené s nejistým attachmentem, obrácením rolí rodiče a dítěte, nadměrnou 
péčí v adolescenci apod. 

K zaměření klientů k jejich emocím (aby v nich začali vidět příležitost), terapeut může použít 
vskutku americký příměr: “Problémy lidí s GAD s jejich emocemi lze přirovnat k potížím Supermana s 
jeho nadlidskými schopnostmi. Když je jako dítě objevil, neměl je pod kontrolou a ohrožovaly ho. 
Když jim později porozuměl a naučil se s nimi zacházet, pomohly mu zachránit svět!” 

                                                           
21  MENNIN, Douglas S. Emotion regulation therapy for generalized anxiety disorder.Clinical Psychology & 
Psychotherapy [online]. 2004, vol. 11, issue 1, s. 17-29 [cit. 2015-03-13]. DOI: 10.1002/cpp.389. 
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 2) Nácvik uvědomování si tělesných reakcí a adaptivní emoční regulace 
Ve druhé fázi obracíme pozornost klienta k jeho somatickým reakcím při emocích. Postupujeme 
didakticky a prakticky tak, aby byl schopen své tělesné reakce zachytit, neutíkal od nich, přijímal je 
jako zdroj informací a flexibilně na ně odpovídal.  
 Pro klienty s úzkostnými poruchami to bývá novum. Většinou své prožitky vnímají a popisují 
vágně (“je mi nějak špatně”) a bez dalšího zpracování od nich rychle utíkají (do racionalizací, k 
vyhýbavému chování apod.).  
 K rozvoji vnímavosti k vlastnímu tělu může terapeut využít řadu přístupů: mindfulness, 
focusing, progresivní svalovou relaxaci a další. Cílem je, aby klient zachytil změnu tělesného stavu a 
neděsila ho. 
 Dále jej žádáme, aby zachytil spouštěče, které u něj ke změnám tělesného stavu vedou. 
Potom, aby začal rozlišovat různé změny tělesného stavu. Pomáháme mu pojmenovat, jaké emoce se 
za nimi skrývají. Pracujeme s deníkem klienta a postupně rozšiřujeme jeho emoční slovník.  

V dalším kroku s klientem hledáme, na jaké potřeby jej nabuzené emoce upozorňují?  
K čemu jej která emoce motivuje? Jak se mu daří tyto emoce naplňovat? 

Od potřeb se obvykle dostáváme ke vztahům klienta. Podporujeme jej v asertivním 
naplňování vlastních potřeb i porozumění potřebám druhých.  

Ve chvíli, kdy už klient od emocí bezhlavě neutíká, jej učíme, jak se utišit v případě, že je 
některá emoce příliš zahlcující (práce s dechem, fyzické cvičení apod.). Tím mu de facto 
prozrazujeme, že v některých případech je moudré emoční reakci pozastavit nebo vědomě odložit. 

 3) Expozice prožitkům spojeným s hlavním tématem 
Ve třetí a nejdůležitější fázi využíváme klientových nově nabytých dovedností k tomu, aby se 
vypořádal se svým “jádrovým problémem”.  

Z předchozí práce a záznamů v deníku obvykle vyplývá jedno téma, které se často vrací a vždy 
spouští emoční reakci spojenou s obavami. Ve chvíli, kdy je klient schopen tyto emoce adaptivně 
zpracovat, mu je pomocí techniky zpřítomníme. Lze využít techniku prázdné židle (prožití vnitřního či 
interpersonálního konfliktu), práci s katastrofickým scénářem, imaginacemi apod. Pomáháme 
klientovi pojmenovat jeho emoce a snažíme se zabránit jeho únikům do obran. Můžeme si pomoci 
reflexí vlastních prožitků z jeho vyprávění nebo dotazy na jeho tělesné pocity.  

Na základě odhalených emocí a s nimi souvisejících informacích o motivacích klienta se s ním 
snažíme problém vyřešit. 

 4) Zhodnocení pokroku, budoucí cíle / prevence relapsu a ukončení terapie 
Poslední fáze se věnuje zhodnocení terapie. Klienta vedeme k pojmenování jeho pokroku v práci na 
sobě. Díváme se s ním do budoucnosti: jak získané dovednosti dále využije? Podporujeme jeho 
spokojenost s lepším zvládáním emocí. 
 

Menningův přístup k terapii osob s GAD v sobě integruje prvky KBT, interpersonální terapie, 
terapie zaměřené na emoce, krátké dynamické terapie, nácviků relaxací a imaginace. Volba technik 
vychází z potřeb klienta. Zachováno by však mělo být základní směřování terapie a její hlavní 
myšlenka: lidé s GAD nejsou schopni zvládat své emoční stavy, které se snaží dostat pod rozumovou 
kontrolu. Cílem terapie je zlepšení emoční modulace a zvýšení kapacity pacienta pro emoce.  

Obavné myšlenky jsou více vnímány jako psychická obrana než jako příčina úzkosti a 
depresivního ladění. S narůstající schopností klienta reflektovat své prožívání se reálné potíže 
postupně vyjevují.  
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Podobně jako v přístupu KBT dle Borkovce, se i Menningova terapie snaží o lepší kontakt 
klienta s realitou. Namísto racionálního uvědomění si maladaptivní spirály obav (KBT) je však 
dominantním prostředkem práce s emocemi. 

 Štěpánčino emoční prožívání 
Vzpomínám-li zpětně na sezení se Štěpánkou, musím s Menningem v mnohém souhlasit. Odpojení klientky od 
jejích emocí jsem si všiml hned na počátku terapie. Její neverbální projev dával tušit velké napětí (ošívala se v 
křesle, neustále si rukama hladila kolena, přehazovala nohy, trup a hlavu měla zvednutou “v pozoru”). Ptal jsem 
se jí, "jak se cítí?" “Jsem klidná, cítím se tu u vás dobře,” odpovídala mi. Později jsme probírali, “co říká její tělo” 
a “co prožívá uvnitř”. K systematickému přístupu Emočně regulační terapie to však mělo daleko. Za úspěch jsem 
považoval, když na sezeních přestala být v tělesném neklidu. 

Zajímavé pozorování jsem učinil i při práci s katastrofickým scénářem, ke kterému jsem se po několika 
měsících s klientkou propracoval. Její reakce byla velice vyhýbavá. Stále opakovala, že na to nechce ani myslet. 
Bála se, že bychom přivolali něco zlého. Ve snaze udržet ji u tématu jsem na ni zvyšoval tlak a tak narůstal i její 
odpor. Nakonec jsem ustoupil. Dnes si na základě znalosti Menningových úvah myslím, že klienta nebyla na 
práci s emocemi připravená a tak opakovala své naučené vyhýbavé chování. I přesto technika katastrofického 
scénáře nebyla úplně bez úspěchu, protože obavy klientky u daného tématu se zmírnily.  
 Štěpánčinu situaci jsem mohl opakovaně konzultovat s její psychiatričkou. Oba jsme se shodovali na 
tom, že její obtíže mohou souviset s přechodem do důchodu, který zvýraznil konflikt s manželem a dcerou.   
 Manžel pacientky je v jejím věku, ale z hlediska tělesného zdraví a aktivnosti je na tom podstatně hůře. 
Zatímco klientka si přála aktivní trávení důchodového věku (výlety, kulturu), manžel nerad vychází z bytu a 
nejraději tráví čas u televize a počítače. Dcera viděla v odchodu matky do penze příležitost k neomezenému 
hlídání vnučky, protože sama se chtěla v týdnu věnovat svým koníčkům.  

Klientka si v této konstelaci nebyla schopna prosadit svou. Vůči dceři měla pocity viny (jež dotyčná umí 
přiživovat poznámkami o nedostatku pozornosti matky v dětství) a netroufala si jí odmítnout hlídání. Manžela 
potřebovala jako oporu a tak si jej nechtěla pohněvat.  

A tak se úzkostlivě strachovala o manželovo podlomené zdraví a s napětím sledovala každé zakašlání 
vnučky. I v tomto směru se u klientky Menningova pozorování docela naplnila. 

V rámci terapie jsem tato témata s narůstající razancí otevíral. Oceňoval jsem, když s manželem vyjeli 
na výlet. Rozfoukával jsem v ní plamínek odporu k dceřiným manipulacím. Klientka mi na terapii dávala za 
pravdu, ale jedním dechem dodávala, že ke změně nemá dost odvahy a sil.  

V jedné mnou podporované oblasti ale ke změně přeci jen došlo. Štěpánka začala chodit do divadla a 
ven s přítelkyněmi. V době ukončování terapie zvažovala zpěv ve sboru. Alespoň trochu realizovala svou 
představu aktivního stáří. 

 Model vyhýbání se kontrastním emocím 
Model vyhýbání se kontrastním emocím (v anglickém originále Contrast avoidance model) pomohl 
vytvořit tým okolo Michelle G. Newmanové z USA. Základní myšlenky konceptu vznikaly od 90. let, k 
jejich představení formou odborného článku došlo v roce 2011.22 Já jsem mohl čerpat z novějšího 
článku, ve kterém autoři svůj integrativní model dále rozpracovávají a připojují vědecké poznatky na 
jeho podporu.23 

                                                           
22  NEWMAN, Michelle G. a Sandra J. LLERA. A novel theory of experiential avoidance in generalized anxiety 
disorder: A review and synthesis of research supporting a contrast avoidance model of worry. Clinical Psychology Review. 
2011, vol. 31, issue 3, s. 371-382. DOI: 10.1016/j.cpr.2011.01.008.  
23  NEWMAN, Michelle G., Sandra J. LLERA, Thane M. ERICKSON a Amy PRZEWORSKI. Basic science and clinical 
application of the Contrast Avoidance model in generalized anxiety disorder. Journal of Psychotherapy Integration. 2014, 
vol. 24, issue 3, s. 155-167. DOI: 10.1037/a0037510. 
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 Autoři modelu také vycházejí z předpokladu, že samotná KBT u osob s GAD nemusí stačit, 
protože nemocnému neposkytuje dostatečný vhled do jeho potíží. Řada nemocných své obavy 
považuje za prospěšné: nabádají je přeci k řešení problémů, připravují na možná rizika atd. 

Stejně jako Menning považuje Newmanová a kol. osoby s GAD za náchylnější k intenzivním 
emočním reakcím. Autoři připomínají své dřívější výzkumné zjištění, že lidé s GAD se při srovnání s 
neúzkostnými kontrolami i ostatními úzkostnými pacienty cítí ohroženější a méně schopní zvládat své 
pocity24. 
 Svou teorii budují nejen na hypersenzitivní emoční reaktivitě, ale i na specifickém 
temperamentu, nejisté attachementové vazbě a vlivu prostředí při utváření GAD: 
 GAD spojují s behaviorálně inhibovaným typem temperamentu. V návaznosti na Kagana25 
konstatují, že behaviorálně inhibované děti mívají zvýšenou aktivitu sympatiku a sníženou aktivitu 
parasympatiku, což přispívá k jejich větší senzitivitě a distresu při setkání s novými podněty. V 
dospělosti se projevují jako neprůbojné osoby s nízkou frustrační tolerancí. Zároveň si lidé s GAD 
oproti zdravým kontrolám z dětství odnášejí více zážitků ohrožení (nejrůznějších traumat, včetně 
sexuálního zneužívání, týrání, živelných pohrom nebo špatné péče)26, které deformují jejich pohled 
na svět. 
 Pacienti s GAD mívají nejistou attachmentovou vazbu pramenící ze zkušeností s rodiči, kteří 
byli odmítaví a chladní27, vyžadující přísnou disciplínu28 nebo hyperprotektivní29. Obecným 
problémem bývá snaha rodičů kontrolovat a oslabovat dětské emoční prožívání. Z vlastní 
terapeutické praxe se mi vybavuje vzpomínka klientky, které maminka zakazovala plakat, protože 
pětileté děvčátko už přeci musí být rozumné.  
 Souhrou těchto faktorů se dle Newmanové u pacientů rozvíjí extrémní citlivost vůči náhlým 
změnám z neutrálního nebo pozitivního emočního naladění do negativního. Tuto změnu prožívají 
jako zahlcující a mimo vlastní kontrolu.  
Kontrastní emoce 
Kontrastními emocemi se v rámci obecné psychologie myslí opačné, protichůdné emoce. Jejich 
neúplný výčet uvádí D. L. Robinson30 v následující tabulce (dostupné z anglické verze Wikipedie).  
 

                                                           
24  LLERA, Sandra J. a NEWMAN, Michelle G. Effects of Worry on Physiological and Subjective Reactivity to Emotional 
Stimuli in Generalized Anxiety Disorder and Nonanxious Control Participants. Emotion. 2010, vol. 10, issue 5, s. 640-650. 
Dostupné na http://ssrn.com/abstract=2557055 
25  KAGAN, Jerome a Nancy SNIDMAN. Early childhood predictors of adult anxiety disorders. Biological Psychiatry 
[online]. 1999, vol. 46, issue 11, s. 1536-1541 [cit. 2015-03-31]. DOI: 10.1016/s0006-3223(99)00137-7. 
26  ROEMER, LIZABETH, SILVIA MOLINA a THOMAS D. BORKOVEC. An Investigation of Worry Content among 
Generally Anxious Individuals. The Journal of Nervous & Mental Disease [online]. 1997, vol. 185, issue 5, s. 314-319 [cit. 
2015-04-01]. DOI: 10.1097/00005053-199705000-00005. 
27  CASSIDY, Jude, June LICHTENSTEIN-PHELPS, Nicholas J. SIBRAVA, Charles L. THOMAS a Thomas D. BORKOVEC. 
Generalized Anxiety Disorder: Connections With Self-Reported Attachment. Behavior Therapy [online]. 2009, vol. 40, issue 
1, s. 23-38 [cit. 2015-04-01]. DOI: 10.1016/j.beth.2007.12.004. 
28  SHANAHAN, Lilly, William COPELAND, E. Jane COSTELLO a Adrian ANGOLD. Specificity of putative psychosocial 
risk factors for psychiatric disorders in children and adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry [online]. 2008, 
vol. 49, issue 1, s. 34-42 [cit. 2015-04-01]. DOI: 10.1111/j.1469-7610.2007.01822.x. 
29  BEESDO, Katja, Daniel S. PINE, Roselind LIEB a Hans-Ulrich WITTCHEN. Incidence and Risk Patterns of Anxiety and 
Depressive Disorders and Categorization of Generalized Anxiety Disorder. Archives of General Psychiatry. 2010-01-01, vol. 
67, issue 1, s. 47-. DOI: 10.1001/archgenpsychiatry.2009.177. Dostupné z: 
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/archgenpsychiatry.2009.177 
30  ROBINSON, D. L. Brain function, mental experience and personality. The Netherlands Journal of Psychology. 2009, 
č. 64, s. 152-167.  
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Příklady kontrastních emocí 

Typ emoce Pozitivní emoce Negativní emoce 

Vázané k objektu Zájem, zvědavost Poplach, panika 
Přitažlivost, touha, obdiv Odpor, nechuť, hnus 
Překvapení, okouzlení Lhostejnost, běžnost 

Očekávání od 
budoucnosti 

Naděje Obavy 

Situačně podmíněné Vděk Zlost 
Radost, potěšení Zármutek, žal 
Úleva Frustrace, zklamání 

Sebehodnocení Hrdost, sebevědomí Pocit méněcennosti, stud, výčitky 

Katexe Láska Nenávist 

 V případě nemocných s GAD bychom mohli hovořit o strachu z rozčarování, zklamání, 
negativního překvapení. Ilustrativní je text písně skupiny Fešáci: "My čekali jaro a zatím přišel mráz. 
Takovouhle zimu nečekal nikdo z nás.". Než by nemocní čelili případnému šoku, raději  
s napětím očekávají mráz a v duchu se na něj připravují. Negativní událost, kterou lidé s GAD 
předvídají, u nich vyvolává menší emoční odezvu než nečekané zjištění. A pokud se jejich obavy 
nenaplní, vnímají to jako milé překvapení s tím, že "jedna vlaštovka ještě jaro nedělá." 
 Newmanová hovoří o vyhýbání se negativnímu kontrastu: pacienti s GAD raději setrvávání ve 
stavu ostražitosti a mrzutosti, než aby je něco bez přípravy zaskočilo a "srazilo na kolena". Tím u 
nemocných vzniká pocit větší kontroly nad emocemi. Ale také se naplňuje bludný kruh úzkostného 
vnímání nebezpečného světa. Citlivé vnímání negativních událostí je pak  
v jejich přesvědčení dále udržuje. Naplňují se sebenaplňující proroctví. 
 Srovnáme-li teorii vyhýbání se kontrastním emocím s úvahami Menninga, nacházíme 
podobný základ: obavy slouží jako obrana před obtížně zpracovatelnými emocemi. Newmanová  na 
tomto místě do popředí staví zážitky spojené se změnou prožívání, nikoliv všechny negativní emoce. 
Těm se de facto nemocní vystavují dobrovolně a neustále, protože to považují za rozumné: "Raději 
být smutný (úzkostný, napjatý atd.), než se zklamat." 
 Svou úvahu podporuje i vlastním výzkumem, který byl prováděn s pomocí filmového klipu s 
obavným obsahem31:  
  Film sledovaly dvě pokusné skupiny: pacienti s GAD a neúzkostní lidé. Obě skupiny 
popisovaly podobnou úroveň negativních emocí během promítání. V míře vyvolaných 
negativních emocí nebyl rozdíl mezi úzkostnými a neúzkostnými pokusnými osobami. Po 
skončení promítání lidé s GAD sdělili, že pro ně bylo sledování snazší (lépe zvládaly své 
negativní emoce), protože se už předem uvedli obavami do nepohody. Oproti tomu 
neúzkostné kontroly sdělily, že sledování pro ně bylo snadnější, protože byly před filmem 
relaxovaní. 

                                                           
31 LLERA, Sandra J. a NEWMAN, Michelle G. Effects of Worry on Physiological and Subjective Reactivity to Emotional 
Stimuli in Generalized Anxiety Disorder and Nonanxious Control Participants. Emotion. 2010, vol. 10, issue 5, s. 640-650. 
Dostupné na http://ssrn.com/abstract=2557055 
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 Newmanová a kol. na základě experimentu uzavírá, že obavy zvyšují negativní 
emocionalitu a vedou k silnějším negativním prožitkům u lidí s GAD stejně jako u 
zdravých jedinců. Jako hradba proti negativním emocím tedy nefungují. Pro osoby s 
GAD však představují lepší prevenci negativnímu kontrastu, než být v pohodě. 
 A co víc! Další experiment s humornými videi dokázal, že obávající se lidé reagují 
pozitivněji než kontroly na situaci, kdy se negativní scénář nenaplní nebo je vyústění 
příběhu veselé32. Takže i dobrý konec podporuje jejich strategii, protože čas od času jim 
nenaplnění obav přinese příjemný zážitek. 
 Současně se ukazuje, že po negativním emočním zvratu mají osoby s GAD 
tendenci udržovat pomocí svých obav negativní nastavení, aby předešli dalšími 
negativnímu emočnímu kontrastu (byť tím zabraňují fyziologickému zotavení se z 
prodělaného stresového zážitku).   
Terapie s pomocí modelu vyhýbání se kontrastním emocím 
Podobně jako u emočně regulační terapie vycházíme z teze, že obavné myšlenky nemocného nelze 
účinně zredukovat, pokud neoslovíme jeho potíže se zvládáním emocí.  
 S klientem vedeme dialog o výhodách a nevýhodách "dělání si starostí". Postupně jej 
přivádíme k náhledu na maladaptivnost jeho obavné strategie a vysvětlíme mu význam vyhýbání se 
kontrastním emocím při rozvoji a udržování poruchy.  
 Potom jej vedeme k přijetí a toleranci jeho emoční vulnerability namísto snahy o rozumovou 
kontrolu prožívání. Někdy může pomoci připodobnění: "Emoce k nám proudí jako vlny na moři. U 
někoho je moře klidné, u jiného rozbouřené. Dokud se člověk snaží postavit mezi sebe a vlny hráz, 
marně plýtvá svou energií, protože moře každou zábranu dřív nebo později proboří. Lepší je neučit se 
s vlnami zacházet." 
 Postupně klienta učíme zvládat zážitek emočního kontrastu bez uhýbání k obavám. Např. 
pomocí techniky desenzitizace klienta v relaxovaném stavu necháváme projít co nejživější představou 
různých zvratů, dokud si na ně nezvykne. Cílem není zmírnění obav z budoucích událostí, ale expozice 
prožitkům, které u nemocných nastanou ve chvíli, kdy se pozitivní/neutrální situace vyvine v 
negativní. S desenzitizací pracuje i klasické KBT (např. při terapii fobií). Pojetí Newmanové se ale liší: 
klient si nepřivyká na určitý obsah (např. představu pavouka), ale proces změny prožívání. 
 Místem, ve kterém je obranná negativní percepce klientů nejvíce patrná, jsou interpersonální 
vztahy. Od druhých očekávají, že po slovech chvály přejdou ke kritice apod. Nejvíce obav lidí s GAD se 
proto týká interpersonální interakce. Problémy ve vztazích a sociální stažení je tak pro ně příznačné. Z 
tohoto důvodu se terapie v dalším kroku vždy zabývá jejich vztahy.  
 Terapeut pomáhá klientovi porozumět tomu, jak se jeho negativní očekávání mění v 
sebenaplňující scénáře. Pomáhá mu habituovat na zvraty ve vztazích a rozšiřuje jeho repertoár 
sociálních dovedností. Obecně směřuje klienty k adaptivnímu naplňování vlastních potřeb ve vztazích 
a ochotě riskovat případné negativní reakce druhých. 

Štěpánka a vyhýbání se negativnímu kontrastu 
Po bitvě je každý generál! Od klientky jsem mnohokrát slyšel, jak je důležité se nespálit a být raději pesimista. 
Kolikrát mi sdělovala svou radost nad tím, že se některý z katastrofických scénářů nenaplnil a já se divil, proč 
tedy rovnou vytváří další? Zacílit terapii na zvládání pocitů spojených s kontrastními emocemi, mě však 
nenapadlo.  

                                                           
32 ibidem 
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 Pokud by se mi klientka do terapie vrátila a byla ochotná a schopná na sobě pracovat, inspiroval bych 
se využitím techniky desenzibilizace. Štěpánka v rámci terapie dobře ovládla relaxaci. Její propojení s imaginací 
a habituací na zjitřené emoce by mi připadalo slibné. 

Diskuze 
Předložená práce zachycuje genezi nových psychoterapeutických přístupů na základě rozvíjení 
znalostí o generalizované úzkostné poruše. Ve chvíli, kdy již klasická kognitivně-behaviorální terapie 
nestačí k vysvětlení a optimální léčbě poruchy, překračují psychoterapeuti její hranice a na základě 
hlubšího porozumění GAD integrují do terapeutické práce další postupy.  
 V tomto procesu spatřuji sílu integrativní psychoterapie, která nevychází z aplikace 
terapeutických dogmat na pacientovi, ale naopak k problému pacienta hledá co nejpřiléhavější vy-
světlení a intervence. Přechod od KBT k emočně regulační terapii až po model vyhýbání se 
kontrastním emocím je toho dobrou demonstrací.  
 Abych však klasickým směrům nekřivdil, musím dodat, že i ony prochází kontinuálním 
vývojem. V současném Praškově KBT u GAD jsou již výše popisované postupy z velké části začleněny. 
Je tak na místě otázka, do jaké míry se jednotlivé klasické školy při terapií osob s GAD nakonec 
vzájemně odlišují. 
 Pro mou vlastní terapeutickou práci považuji za přínosné pohlížet na obavy lidí s GAD jako na 
formu obranné strategie. Je snadné zaplést se s nimi do diskuze o jednotlivých zdrojích jejich strachu, 
který jim tu a tam přeroste přes hlavu v podobě návalu úzkosti. Na příkladu Štěpánky jsem si 
uvědomil, jak často bývají úzkostné potíže pouhým vrcholkem ledovce. Mnou poskytovaná terapie 
zaměřená na zvládání úzkosti pak narážela na její nevoli odmítnout obavné myšlenky.  
 Ve chvíli, kdy se na tyto obavy dívám podobně jako na intelektualizace, je jasné, že klient má 
potíže se zpracováním a přijetím svých emocí a usiluje o jejich kontrolu rozumem. V tom se shodují 
oba popisované integrativní modely. Základním krokem léčby je potom pomoct klientovi s emoční 
modulací.  
 Nemám zatím dostatek zkušeností k tomu, abych mohl potvrdit nebo vyloučit dominantní 
problém s kontrastními emocemi u osob s GAD. Výzkumná data, která Newmanová na podporu 
modelu předkládá, se mi zdají docela přesvědčivá. Rozhodně se tedy pacientů s GAD začnu ptát, jak 
prožívají situace, kdy se neutrální/pozitivní událost změní v negativní. 
 Co naopak moje dosud omezená pozorování plně potvrzují, je souvislost GAD s problémy v 
interpersonální oblasti. Pokaždé mám dojem, že tuto oblast při jejich terapii nelze vynechat. Zároveň 
narážím na nízkou orientaci klientů ve vlastních potřebách a neochotu vstupovat do konfliktu. 
Snadno nabývám dojem, že jejich potřebám ve vztazích rozumím lépe, než samotní klienti (což je 
zrádné). Připadá mi proto logické, že Mennin i Newmanová nejdříve obrací pozornost klienta k jeho 
emocím, tak aby je nemocný začal brát jako důležitý zdroj informací pro sebe i terapii. Až potom 
začnou rozvíjet sociální dovednosti klienta, které zvýší jeho šanci na saturaci nově pojmenovaných 
potřeb. 
 A jaké si vzít nejdůležitější ponaučení? Psychoterapie, a to i na této teoretické úrovni, může 
být dobrodružnou objevitelskou cestou. Podmínkou je, že terapeut zůstává otevřený ke změně dříve 
naučených schémat a nepřestává si u klientů ověřovat své hypotézy. Ve mně vzbudila výprava do vod 
integrativní psychoterapie velkou zvědavost.  
 
 
 
  

Závěr 
Generalizovaná úzkostná porucha byla jako samostatná diagnóza vymezena relativně nedávno. Jejími 
hlavními příznaky jsou proměnlivé obavy a anxiozně-depresivní reakce na ně. Byť ze své podstaty 
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může představovat základní neurotickou poruchu, její specifické vlastnosti psychoterapeuty 
postupně vedly k rozpracování jedinečných integrativních postupů léčby.  
 Tato práce představuje českému čtenáři dva integrativní zahraniční přístupy: Menninovu 
Emočně regulační terapii a Model vyhýbání se kontrastním emocím od Newmanové a kol. Oba 
přístupy vycházejí z kognitivně behaviorální psychoterapie a myšlenkově navazují především na práce 
Borkovce.  
 Charakteristické je pro ně vnímání obav pacientů jako obran před obtížně zvládnutelnými 
emočními reakcemi. Lidé s generalizovanou úzkostnou poruchou na základě vrozených i získaných 
faktorů hypersenzitivně reagují na emoční podněty a nedovedou si s nimi poradit. S pomocí svých 
obav se snaží své reakce dostat pod vědomou rozumovou kontrolu.  Daní za tuto maladaptivní 
strategii je chronická ostražitost, dysforické prožívání a negativní vnímání okolí a sebe.  
 Představené integrativní terapie se snaží pomoci klientovi zvládat jeho emoce bez aktivace 
vyhýbavého chování. Zároveň mu poskytují podporu při řešení souvisejících interpersonálních 
problémů. 
 Výklad teoretických znalostí je ilustrován kazuistikou pacientky v seniorském věku s 
generalizovanou úzkostnou poruchou. Autor, začínající psychoterapeut, na kazuistice prezentuje své 
dosavadní zkušenosti s terapií této poruchy a možnosti praktického využití popisovaných 
terapeutických přístupů.   
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Závěr 
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Úvod 

Žijeme v době, kdy smrt a umírání už vůbec nepatří mezi „módní“ témata. Smrt byla 

v naší kultuře pomalu vytěsňována někam do léčeben dlouhodobě nemocných, za plentu, 

v některých rodinách je smrt přímo tabu. Vliv kultu věčného mládí, zdraví, síly a úspěchu 

se objevuje všude. Mediálně známé osobnosti podstupují nejrůznější operace na 

odstranění známek stárnutí, nechávají si odnímat preventivně prsa, vaječníky i dělohu, 

hubnou, sportují, zkoušejí nejrůznější zaručeně přírodní procedury, které je udrží „věčně“ 

mladé. Ti, kteří stárnou a umírají, jsou chudáci, sem tam se objevivší na stránkách 

bulvárních časopisů jako odstrašující případy, jejichž šokující proměna v nemocné 

přitáhne více čtenářů a zvýší zisk vydavatele. A jede se dál. Smrt jako by nebyla, 

neexistovala, vždyť má ještě nesplacenou třetí hypotéku, mladou manželku a milenku, 

firmu, roční dítě… Ale smrt je tady stále a může přijít odkudkoli. Jako lékaři, 

psychologové, terapeuti a zdravotníci obecně se však se smrtí budeme setkávat v mnoha 

podobách. Za námi budou chodit příbuzní, které zasáhne smrt jejich blízkého, nebo nás 

vyhledá přímo sám nevyléčitelně nemocný, my se budeme setkávat s lidmi, kteří v dětství 

přišli o rodiče a tuto ránu si nesou celý život jako nezhojený vřed. Tito lidé budou 

vyhledávat naši pomoc a my se budeme tedy se smrtí, umíráním a utrpením potkávat často 

a měli bychom mít jasno, jakým směrem se budeme ubírat. Smrt je jistota, kterou v životě 

všichni máme, často odsouvaná na druhou kolej, do nevědomí, odkud může mnohým 

působit již za života velké potíže. Proto jsem se rozhodla věnovat se smrti a umírání ve 

své závěrečné teoretické práci v rámci zakončení psychoterapeutického výcviku 

v integrativní terapii. 

1. Kapitola – Umírající klient a jeho potřeby 
Co vlastně potřebuje umírající člověk, aby svou smrt mohl přijmout a dobře zemřít? 

Tuto otázku si klade řada odborníků, kteří se s umírajícími setkávají při každodenní práci 
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a kteří se jim snaží pomoci, aby svou cestu zakončili smířeni sami se sebou, svým 

životem, svou konečností. 

V první řadě má umírající právo na to vědět, že umírá. Samozřejmě jsou případy, kdy 

si výslovně nemocný nepřeje znát diagnózu anebo prognózu své nemoci, nicméně nemusí 

to být konečné rozhodnutí. V nedávné minulosti, myšleno 20. století (Haškovcová, 2000) 

bylo běžné, že umírajícímu se to, že umírá, vůbec neřeklo, rodina si to nepřála, nebylo to 

prostě zvykem. Vědomí příchodu vlastní smrti by prý mohlo nemocnému přitížit. Před 

umírajícím se hrálo jakési divadlo a on však z náznaků, z chování nejbližších a personálu 

oddělení, celou dobu tušil, že se konec blíží. Tato „milosrdná lež“ neboli „pia fraus“ vedla 

k osamělosti a izolaci umírajícího, který někdy před rodinou hrál „nic netušícího“, aby je 

uchránil. Byla mu vzata možnost se vypořádat se svým odchodem ze života. Dnes se doba 

naštěstí změnila a i čeští lékaři se učí své pacienty pravdivě a citlivě informovat tak, jak si 

oni sami přejí a snesou. Již na medicíně se v předmětu lékařská etika věnuje více a více 

pozornosti tomu, jak budoucí lékaře připravit na sdělování špatných zpráv pacientům a 

vůbec komunikaci s těžce nemocnými. 

Tým profesora Vorlíčka z Masarykova onkologického ústavu v Brně vytvořil Desatero 

sdělování špatných zpráv (Ptáček, Bartůněk a kol., 2011), ze kterého může každý lékař 

vycházet. Informace o podstatě onemocnění by měly být sděleny, ale je potřeba vážit 

komu, kdy a jak /psychicky nemocní, děti, staří lidé/. Diagnózu sděluje ošetřující lékař 

ideálně za účasti sestry a psychologa, je třeba aktivně nabízet nemocnému účast 

nejbližších. Je nutné počítat s tím, že pacient si z prvního sdělení nebude mnoho 

pamatovat a bude potřebovat další prostor pro dotazy.  Nemocný musí sám rozhodnout 

koho a v jaké míře dále informovat. Prognózu doby přežití by měl lékař sdělovat uvážlivě, 

spíše na přímý dotaz pacienta a uvádět pouze časový rámec obvyklý u daného 

onemocnění, s tím, že zdůrazní možné odchylky. Pacient potřebuje ujištění, že budou 

řešeny všechny jeho potíže v průběhu nemoci a její léčby, nemá mu být však slibováno 

vyléčení.  

Jak vůbec člověk reaguje na to, když se dozví, že jeho čas je omezen a pomalu se chýlí 

ke konci? Jednotlivé fáze přijímání špatné zprávy popsala již v 60. letech Elisabeth 

Kübler-Ross, americká lékařka, dlouhodobě pracující s umírajícími onkologickými 

pacienty a dětmi s vrozeným HIV. Její pohled je skloňován snad v každé knize, která se 

zabývá problematikou smrti a umírání. V první fázi člověk reaguje na nepříznivou 

informaci šokem, odmítá ji a snaží se otřesnou skutečnost popřít, po té následuje fáze 

zloby a vzteku, je podrážděný, někdy slovně agresivní. Dále přichází fáze smlouvání, 
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„proč právě já?“, nemocný sice již akceptuje, že se blíží konec jeho života, ale snaží se ho 

oddálit. Shání se po alternativních metodách, smlouvá o čas, „ ještě musí dcera 

odmaturovat“ apod. Další fází je deprese, kdy si již umírající konec připouští a loučí se s 

životem. V této fázi se objevují obavy o blízké, strach z bolesti, samoty, nemohoucnosti… 

Na konci tohoto vývoje dochází nevyléčitelně nemocný do fáze smíření se smrtí, 

akceptuje ji a je klidný, někdy se mu to však nedaří a propadá zoufalství, eventuelně 

rezignuje. Fáze se mohou různě překrývat a některé mohou chybět. Doprovázející by si 

měli být těchto fází vědomi, být připraveni na neobvyklé reakce a trpělivě nemocného 

podporovat k jejich překlenutí až do fáze smíření (Vymětal, 2003; Svatošová, 1995). 

Na otázku zda nevyléčitelně nemocní potřebují odbornou psychoterapii, odpovídá 

PhDr. Tereza Soukupová ve svém příspěvku na XII. Dnu paliativní medicíny (dostupné z 

www.umirani.cz), že pouze ti, u nichž nestačí doprovázení, které mohou poskytovat i 

poučení laikové, eventuelně psychologická podpora vedená poučenými profesionály. 

Nemocní, u kterých se projeví psychická porucha či patologie související s nepřijetím 

nemoci, patologickými a protrahovanými reakcemi na ni, eventuelně intenzivní úzkost a 

strach, potřebují již odbornou intervenci. Vhodné přístupy vycházející z kognitivně 

behaviorální terapie a jsou zaměřené na odstranění potíží nemocných a jednoduše 

aplikovatelné. Logoterapie a existenciální analýza napomáhá přijetí nemoci a získání 

smyslu života i v těžké životní etapě.  

Marie Svatošová rozděluje potřeby těžce nemocných (Svatošová, 1995) na potřeby 

biologické – to, co potřebuje tělo nemocného / potrava, dýchání, vyměšování, zachování 

hybnosti, tišení bolesti, spánek…/. Potřeby psychologické – respektování lidské 

důstojnosti, potřeba komunikace a vztahu, potřeba mít pocit bezpečí a cítit se přijatý i 

s nemocí. Dále potřeby sociální a praktické – potřeba uspořádat své záležitosti, pracovní 

povinnosti, závěť, pohřeb… Potřeba samoty a zároveň setkávání. Potřeby spirituální – 

otázky týkající se smyslu života, zaobírání se smyslem vlastního života, smyslem utrpení 

a smrti. A to bez ohledu na to, zda se jedná o „věřící“, či „nevěřící“. Dnes je již 

v nemocnicích běžně dostupná spirituální péče pro všechny pacienty bez rozdílu vyznání. 

Těžce nemocní prožívají období smutku, rozlad, deprese, ta se zase střídají se 

šťastnějšími obdobími. Pečující by na to měli být připraveni a snažit se nemocné 

motivovat maličkostmi. Nemocný má právo hovořit o všem, co považuje za důležité, co 

ho trápí. Je na škodu, když jsou úzkosti a obavy nemocného bagatelizovány se slovy „Na 

to nemyslete…“, což dost dobře nemůže, má obav plnou hlavu (Haškovcová, 2000). 

Nemocný má právo na projev emocí, i negativních, je potřeba vyslechnout jeho obavy a 
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dát jim patřičný rámec. Většina umírajících má strach z bolesti, osamělosti, že bude na 

obtíž, že bude závislý na péči, která bude pečovatele zatěžovat apod. Všechny tyto potíže 

mohou být řešeny. Umírající potřebuje nabýt jistotu, že není opuštěn, i krátké pravidelné 

rozhovory mohou být velkou posilou.  

Marie Svatošová i Helena Haškovcová se ve svých publikacích shodují, že i 

nevyléčitelně nemocní potřebují naději. Nikdy bychom nemocné neměli připravit o naději. 

Haškovcová dělí naději na reálnou (Haškovcová, 2000), kterou poskytujeme u stavů, kde 

je šance na vyléčení, dále na naději částečnou, tu můžeme poskytnout u stavů, kde lze 

dosáhnout aspoň částečného zlepšení, remise. Někteří nevyléčitelně nemocní se ve chvíli, 

kdy umírají a jsou si toho vědomi, utíkají do naděje iracionální, unikají do snu, představ, 

tužeb, nesplnitelných přání. Na smrtelném lůžku „plánují dovolenou u moře“ apod. Tento 

malý únik přináší úlevu v nezvratitelném stavu, sám umírající si je vědom, že je nereálný, 

a tak ani pečující by neměl nemocného o tento sen připravovat. „Doufat, znamená vidět 

před sebou možnost. Dokud člověk vidí před sebou úkol /byť malý, nepatrný/, má proč 

žít.“ (Svatošová, 1995) 

V současnosti se komplexně o potřeby nevyléčitelně nemocných stará obor paliativní 

medicína = útěšná medicína. Ve chvíli, kdy se ukazuje, že nemoc, kterou pacient trpí již 

nelze úspěšně vyléčit, je kladen důraz již ne na kurativu /mnohdy poměrně náročnou a 

vyčerpávající léčbu, zahrnující radikální chirurgickou léčbu, chemoterapii, radioterapii 

atd./, ale na péči o kvalitu života nemocného. Termínem „Dystanázie“ označujeme 

zadržená smrt „pokračující náročná kurativní péče o nevyléčitelně nemocného, jehož 

potřeby však vyžadují již paliativní přístup.“ (Haškovcová, 2000). Medicína, ve které je 

smrt vnímána jako selhání, klade na zdravotníky ale i nemocné nesmírné nároky. Lékaři 

mohou tedy k prodlužování již nesmyslné léčby sáhnout někdy i z důvodu strachu 

z vlastní prohry, pocitů viny, neakceptace smrti jako přirozené součásti života. Do péče o 

nemocného je aktivně přizvána jeho rodina a v ideálním případě je pečováno i o její 

potřeby.  

V dnešní době, 26 let po převratu, se paliativní medicína v České republice stala 

akceptovaným oborem. Hospicové hnutí, které u nás vzniklo v roce 1993 a bylo založeno 

Marií Svatošovou, má již velkou řadu následovníků. V roce 2009 vznikla Česká 

společnost paliativní medicíny ČLS JEP. V každém kraji se nachází 1 a více hospiců nebo 

organizací poskytujících hospicovou péči. V dubnu tohoto roku se rozběhl projekt Pilotní 

program mobilních hospiců, který má ověřit přínos mobilní specializované paliativní péče 

pro systém zdravotní péče (tedy ověřit, že pečovat o umírající v jejich prostředí je levnější 
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než péče za hospitalizace). Přesto se často z medií dovídáme, jak hluboce je paliativní 

medicína podfinancovaná a jak málo umírajících má šanci umírat doma za asistence 

mobilního týmu zdravotníků. Zoufalá je situace zejména v náročné péči o těžce nemocné 

a umírající děti (Třešňák, 2014). Nadějí se zdá prolínání sféry mediální se sférou přímo 

pečujících o nevyléčitelně nemocné. V informačním a diskusním portálu Umirani.cz 

(původně hospicového občanského sdružení Cesty domů, dnes ústavu Cesta domů z.ú. ) 

získal v roce 2014 díky ročnímu grantu pozici vedoucího webu úspěšný redaktor 

Respektu Ondřej Nezbeda.  Ten plánuje zúročit svoje roční zkušenosti z práce asistenta 

Odlehčovacích služeb v knize Průvodce smrtelníka, praktického průvodce po životě 

s nemocí. Kniha, která v českém prostředí chybí a mohla by mnoha lidem s těžkou nemocí 

pomoci.  

2. Kapitola – Umírání a rodina 
V této kapitole se budu věnovat příbuzným umírajících a reakcím, které mohou 

prožívat a se kterými se každý terapeut může potkat.  

 Stejně jako nemocný prochází příbuzný procesem přijímání špatné zprávy. Reakce 

mohou být rozličné. Objevuje se i hostilita vůči zdravotníkům, kterou tito špatně snášejí. 

Zde je na místě příbuzné vyslechnout, nechat odplavit negativní emoce, dát najevo náš 

zájem a připravenost jim být k dispozici i nadále. Příbuzní mohou prožívat tíživě pocit 

vlastní bezmoci, mají pocity nejistoty, obávají se, že neustojí pohled na utrpení blízkého 

člověka, kterému nebudou moci zabránit. Potřebují tyto své obavy ventilovat.  Jindy 

tento pocit bezmoci přesouvají na zdravotníky, nemohou se s prognózou onemocnění 

smířit, očekávají a hledají lepší péči, chtějí zázrak. Potřebují opakovaně ujišťovat, že pro 

jejich nemocného je učiněno vše, co je možné a dostupné. Je vhodné je aktivně do péče 

zapojit, naučit je, jak ošetřovat umírajícího, tak mohou svůj pocit bezmoci přetvořit. Do 

budoucna se pak mohou lépe vyrovnat se ztrátou milovaného člověka, pro kterého 

udělali maximum, i když si ho třeba nemohli vzít domů.  

 Příbuzní také mají strach projevit svůj žal, aby nemocnému nepřitížili. Někdy pak 

dochází k tomu, že jak těžce nemocný, tak příbuzný skrývají své pocity a trpí tiše. 

Nemocný dokonce někdy před příbuznými tají své potíže, aby je více nezarmoutil, hraje 

hrdinu, což ho však stojí velmi mnoho sil. Příbuzní by měli být ujištěni, že otevřený žal a 

jeho sdílení přináší úlevu a ulehčení. Přetvářka u lůžka nemocného brání projevu 

opravdových citů a přináší výčitky (Haškovcová, 2000). Příbuzní by měli být podporováni 
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k vyjasnění eventuelních dřívějších sporů a k usmíření s umírajícím, aby mohlo 

proběhnout rozloučení a neodnášeli si do dalšího života výčitky svědomí. (Vymětal, 2003) 

Nyní se pojďme podívat na to, co prožívá umírající těsně před smrtí. Daniela Tausch-

Flammerová, psycholožka vedoucí hospicový stacionář ve Stuttgartu, vydala publikaci 

Poslední dny a týdny. Helena Haškovcová její poznatky shrnuje ve stejnojmenné kapitole 

v knize Thanatologie (Haškovcová, 2000). Umírající se postupně začíná introvertně 

orientovat, v duchu bilancuje svůj život, uvažuje kolik má ještě času, stále častěji mu 

vyhovuje více ticho než družný hovor. Potřebuje ujištění o tom, že nebude ponechán sám 

a v bolestech. Flammerová zde zdůrazňuje komunikaci s rodinou pacienta a potřebu 

myslet na jejich potřeby. Příbuzní mohou být vyčerpáni a měli by se u lůžka nemocného 

střídat, dále je vhodné poskytnout jim prostor pro uvolnění pocitů – strach, nejistota… Je 

potřeba jim vysvětlit, že je přirozené, že umírající v období před koncem odmítá potravu a 

že ji ani nepotřebuje. Je potřeba je z toho vyvinit, vysvětlit, že se mění chutě nemocného. 

Umírající ale musí pít a na to se mohou příbuzní soustředit /pití po lžičkách, otírat ústa 

apod./.  Někdy se u umírajících před koncem objevuje psychomotorický neklid, bezcílně 

pohybují končetinami a prsty, příbuzní je v té chvíli mohou držet za ruku a dávat jim 

najevo, že nejsou sami. Může se stát, že před smrtí se nemocný dostává do stavu jakési 

euforie, komunikuje, chce jíst, sedět… Jde o poslední „záchvěv sil“, po té přichází 

„smrtelné kóma“. Umírající leží s pootevřenýma očima či ústy, nereaguje na slova, avšak 

slyší. Flammerová zde zdůrazňuje, že je čas na poslední slova, čas odpuštění, a příbuzní 

by o něm měli vědět. Postupně fyziologické funkce vyhasínají. Smrt často nastává o 

samotě a není na místě, aby si to rodina vyčítala. Někteří umírající prostě potřebují zemřít 

sami, v době, kdy si příbuzný odběhne.  

Těsně po smrti je vhodné u mrtvého spočinout v tichu, věřící se mohou pomodlit, je 

možné otevřít okno (dle tradice, aby „duše mohla uletět“). Některé nemocnice mají pro 

rozloučení pozůstalých přímo vyhrazenu místnost, kde nebudou rušeni ostatní pacienti.  

Reakcí na ztrátu bývá ohlušení nebo oněmění. Akceptaci ztráty napomáhá pohled na 

mrtvého a krátké rozloučení u jeho lůžka. Někdy přicházejí emoční reakce – lítost, hněv, 

bezmoc, strach, zřídka i paradoxní reakce jako je hysterický smích. Rozloučení 

s nemocným a pohřeb jako rituál hraje významnou roli pro další období truchlení a 

hledání nové identity. Literatura hovoří o tom, že již děti by měly být přítomny na pohřbu 

svých prarodičů, od dětství by měly být vedeny k tomu, že smrt je součástí života. Po 

pohřbu následuje období truchlení, které trvá zhruba dva měsíce, u blízkých příbuzných se 

může objevovat časté střídání nálad někdy problémy s běžnými aktivitami. Proces 
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truchlení se dá přirovnat k procesu hojení rány (Vymětal, 2003). Již v této době někteří 

potřebují pomoc psychologa, terapeuta či vyhledají kněze. Nevhodné je heroické 

překonávání žalu bez uvolnění emocí (Haškovcová, 2000). Žal, který si pozůstalý vědomě 

prožije, pomáhá vyrovnání s jeho ztrátou. Rizikové skupiny, kterým je potřeba věnovat 

aktivně pozornost, jsou malé děti, které ztratily rodiče, rodiče, kterým zemřelo jedině dítě 

a staří lidé, kterým zemřel životní partner a kteří nikoho jiného nemají. Samota stěžuje 

vyrovnání se ztrátou. U starých ovdovělých lidí hrozí ztráta smyslu života, sociální 

izolace, zhoršená sebepéče, někdy se objevují i suicidální úvahy.  

 Období truchlení zpravidla končí po roce. Vyrovnání a smíření se ztrátou je cesta 

k novému začátku.  

U příbuzných, kteří dlouhodobě pečovali o umírajícího, můžeme očekávat po jeho 

odchodu psychické a fyzické vyčerpání, eventuelně i zhoršení jejich vlastního zdravotního 

stavu. Někdy se u nich objevují pocity viny, které však nebývají oprávněné, protože ti, 

kteří se o nemocného nestarali, je zpravidla nemívají. Pokud období truchlení neproběhlo, 

může se po několika měsících objevit protrahovaná deprese se somatickým doprovodem. 

Základem péče o pozůstalé je pomoci jim otevřít cestu nahromaděnému žalu, pomoci jim 

úmrtí blízkého člověka „odtruchlit“ (Vymětal, 2003). 

Důležitý pohled přináší k tématu úmrtí blízkého člověka Irvin D. Yalom. Smrt 

druhého člověka v nás vyvolává existenciální uvědomění (Yalom, 2006). Spolu s žalem se 

objevuje i otázka vlastní konečnosti, smrti, se kterou se pozůstalý nějak zaobírá. Často ji 

vytěsňuje. Yalom přináší řadu příkladů svých pacientů, kterým se po smrti blízkého 

člověka zdály sny plné úzkosti a strachu. Těmto klientům pak pomáhá uvědomit si vlastní 

strach ze smrti a vyrovnat se s ním. Tématu strachu ze smrti se budu podrobněji věnovat 

v další kapitole.  

3. Kapitola  - Strach ze smrti a práce s ním, setkání se smrtí jako naděje na změnu v osobním 
životě 
V této kapitole se hlouběji podíváme na téma smrti v lidském životě. Uvědomění a 

práce s vlastním strachem ze smrti je předpokladem, který je nutný proto, abychom jako 

terapeuti, lékaři, zdravotníci a doprovázející mohli opravdu pomáhat nevyléčitelně 

nemocným, umírajícím a jejich rodinám.  

Strach ze smrti se dotýká každého člověka, tedy i profesionála. Lékaři, kteří si svůj 

strach ze smrti uvědomují a pracují s ním, se lépe starají o nemocné, věnují jim více času, 

nebojují při každém setkání s umírajícími s vlastní potlačenou či přímo nevědomou 

úzkostí (Vymětal, 2000). Tato úzkost vede k obrannému mechanismu – vyhýbavému 
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chování. Lékař či zdravotní sestra se snaží pokojům s umírajícími co nejvíce vyhýbat, 

věnují jim i jejich příbuzným jen nutný čas na vizitu, léky apod. Jindy se může stát, že 

lékař s umírajícím nemocným zachází  jako s věcí, zcela opomíná věnovat pozornost 

celistvé osobnosti člověka. Poslední popisovanou strategií je únik do hyperaktivity, což 

může vést až k dříve zmiňované dystanázii – zbytečné péči zahrnující náročné výkony, 

prodlužování života nemocného za každou cenu.  

Náročná a často špatně finančně ohodnocená práce, dlouhodobé přetěžování a 

vyčerpání a potlačování vlastních emočních reakcí může vést u zdravotníků až syndromu 

vyhoření s těžkým dopadem na nevyléčitelně nemocné pacienty (jak se s tím bohužel 

v některých zařízeních setkáváme). Nezastupitelnou úlohu v ochraně před těmito 

fenomény hraje otevřená komunikace v týmu, podpora nadřízených a supervize, která by 

měla být součástí práce všech zdravotníků pracujících v emočně vypjatých provozech. 

Bezesporu péče o vlastní duševní zdraví (relaxace, kvalitní odpočinek…). 

Nyní se budu věnovat tématu setkání se smrtí jako nadějí na pozitivní změnu 

v osobním životě.  Tento pohled vychází z existenciální filozofie a existenciálních 

psychoterapeutických směrů – logoterapie a existenciální analýzy V. E. Frankla a jeho 

následovníků a dále existenciální psychoterapie, jak ji pojímá I. D. Yalom.  Při 

rozhovorech s těžce a nevyléčitelně nemocnými a jejich rodinami nám mohou být tyto 

myšlenky nápomocné pro integraci smrti a utrpení jako skutečností, které mají v lidském 

životě svůj smysl a své místo.  

Irvin D. Yalom, známý americký existenciální psychoterapeut a autor mnoha 

bestsellerů napsal v roce 2011 knihu Pohled do slunce s podtitulem O překonání strachu 

ze smrti. Yalom zde hovoří o tom, že u mnoha psychicky nemocných pacientů při 

konfrontaci se smrtí dochází k pozitivním osobním změnám. Jedna jeho pacientka 

nemocná rakovinou to výstižně shrnuje rčením:“ rakovina léčí neurózy.“ Yalom nazývá 

situaci, kterou člověk projde a změní ho „probouzející zážitek“, neboli katalyzátor vnitřní 

změny, která člověka promění, aby lépe žil. Jak jsem již uváděla dříve, smrt blízkého 

člověka nás přibližuje k přemítání o smrti vlastní, vyvolává v nás úzkost, kterou je třeba 

zpracovat. Yalom pracuje se strachem ze smrti tak, že jej jednak pojmenovává /např. 

zkoumá emoce ve snech, opakující se obranné mechanismy apod./ tedy jej přináší do 

vědomí svých pacientů, a jednak se přímo svých klientů ptá, čeho přesně se na smrti 

nejvíce obávají? Někteří z klientů pak např. uvedli, že to jsou ty věci, které v životě 

neudělali…, tedy pocit neprožitého života. Pak už je možné pracovat s tím, co je třeba 

udělat, aby se klient tohoto pocitu zbavil, aby svůj život dokázal změnit a stal se s ním 
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spokojený. Nietzsche řekl: „ Dovrš svůj život.“ Některým lidem, kteří se obávají 

konečnosti smrti, přináší úlevu další Yalomova myšlenka, již označuje termínem 

„zčeření“. Dobré skutky provázejí člověka i dále po smrti a ovlivňují další generace jako 

vlny na vodní hladině, kam hodíme třeba kámen. Vliv člověka po smrti nezaniká, 

přesahuje ho. 

 Yalom se dále věnuje překonání hrůzy ze smrti prostřednictvím vztahu. „Umírání 

je však osamělá, nejosamělejší událost života. Umírání nejen člověka odděluje od ostatních, 

ale vystavuje ho také druhé, ještě děsivější formě osamělosti, vydělení ze světa.“  

 Český básník Jiří Wolker, který zemřel v pouhých 24 letech na tuberkulózu, se 

vyrovnává se smrtí mimo jiné ve své básni Umírající, kde velmi dobře vystihuje jednak to, že 

smrt je součástí života všech lidí bez rozdílu, ale i existenciální rozměr umírání a osamělosti 

v něm.  

Smrti se nebojím, smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého, co strašné je, co zlé je, to umírání je, 

kdy smysly střelené v letu padají ze všeho, ze všeho, a v rezavém potrubí těla čas hnije jak pomyje, by 

rozložil ruce, oči, nervy a každý sval, kterým svět v náruč jsi chytal a miloval, smrti se nebojím, smrt 

není zlá, ve smrti nejsem sám, umírání se bojím, kde každý je opuštěn, - a já umírám. 

To, abychom byli schopni prožívat s druhými jejich bolest v umírání, žádá ochotu čelit 

vlastní hrůze ze smrti, vlastnímu strachu, prožívat vlastní bolest. Sám umírající dává signál, že 

by chtěl o svém strachu ze smrti hovořit, čímž situaci svým blízkým usnadňuje, pokud mu 

naslouchají a jsou ochotni ke sdílení.  Yalom zdůrazňuje sílu přítomnosti jako největšího 

daru, který může být dán člověku tváří tvář smrti. Autentičnost a sebeodhalení, odhalení 

vlastního strachu, přináší do vztahu důvěrnost, která dodává slovům útěchy význam. 

 Důležitou roli ve zlepšení kvality života lidí trpících nevyléčitelnou nemocí a ve snížení 

pocitu izolace od těch zdravých hrají svépomocné pacientské skupiny. Zde je prostor pro 

sdílení pocitů, které jsou pro zdravé těžko pochopitelné. Sám autor zkoušel naopak terapii 

„zdravých nemocnými“. Do terapeutické skupiny svých klientů povětšinou se vztahovými a 

osobnostními problémy včlenil klienta s onkologickou diagnózou. Pro celou skupinu i 

samotného klienta byla dynamika skupiny úzdravná (Yalom, 2006). Jindy naopak nechal svou 

pacientku z běžné terapie sledovat skupinu onkologicky nemocných pacientů. Jejich vůle 

čelit nemoci a žít naplno byla pro tuto pacientku velkou motivací pro osobní změnu 

(probouzejícím zážitkem). Yalom uvádí, že nevyléčitelně nemocní nepřicházejí do terapie jen 

proto, aby se vyrovnali se strachem ze smrti, ale často aby se naučili lépe prožít zbývající 

život. 
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 Myšlenka o konečnosti smrti jako zdroj úlevy  

„Způsobem, jakým si cenit života, jak cítit soucit s druhými, jak cokoli hlouběji milovat, je 

uvědomovat si, že jsou tyto zážitky určeny k zániku.“ 

 Yalom dále hovoří o motivaci, se kterou se věnuje tématu smrti. Je přesvědčen, že 

pokud se člověk postaví tváří tvář smrti, chmury se rozptýlí. Věří v konečnost smrti a útěchou 

mu je i v jeho terapeutické práci. Po smrti už nebudeme o ničem vědět. Naše vědomí bolesti, 

vědomí utrpení našich blízkých, smrtí končí. Víra v posmrtný život mu není vlastní a považuje 

ji za „berličku“, která zabraňuje vypořádání se smrtí jako konečnou fází. Přesto samozřejmě 

víru svým věřícím klientům nevyvrací, pokud jim pomáhá, ve smyslu – „neboř, co funguje“. 

Yalom při psaní své knihy podnikl cestu zpátky, zpět do dětství, zpět k rodičům, přátelům a 

kamarádům, kteří již nežijí. S úžasem si uvědomuje, že ho stín smrti doprovázel celý život, 

vybavuje si množství vzpomínek, které se smrtí souvisejí.  

 I já jsem tématem smrti provázena od dětství. Při psaní této práce jsem se vracela 

v mysli k mnoha událostem z mého života, kdy jsem se s ní potkala. V základním paradigmatu 

se s Yalomem rozcházím, já věřím, že smrt není absolutní konec. Avšak považuji stejně jako 

on za velmi důležité nevyhýbat se jí. Smrt není něco, co bychom měli odsouvat, až kam 

nejdál můžeme. Je to součást života, stejně jako zrození, bez ní by nebyl život. Při této 

příležitosti si vzpomínám na pohádku Dařbuján a Pandrhola, kde smrt byla uvězněna a jak se 

lidem špatně žilo…  

Franklova logoterapie 

 Viktor Emanuel Frankl v knize Lékařská péče o duši přináší úvahy o smyslu smrti, 

utrpení, zármutku a lítosti. Z jeho myšlenek můžeme čerpat.  

Na otázku, zda smrt může zrušit smysluplnost života, odpovídá Frankl: „právě 

naopak“. Konečnost nás nutí, abychom využili času svého života a nenechali bez užitku projít 

kolem sebe jedinečné příležitosti. Konečnost je konstitutivní pro smysl života. Každý člověk je 

odpovědný za to, jak bude vypadat jeho příští den. Frankl připodobňuje člověka k sochaři, 

který má pro dokončení svého díla jen omezený čas, ale neví, kolik času mu ještě zbývá. 

Sochař je nucen využít okamžiku i s ohledem na to, že zanechá svoje dílo jako nedokončené 

torzo. „Nikdy nemůžeme dělat závěry z délky lidského života na jeho smysluplnost.“ 

V každém okamžiku musíme počítat s tím, že můžeme být odvoláni.   

 Stejně jako Yalom vzpomíná Frankl knihu Tolstého Smrt Ivana Iljiče, ve které se 

nesmyslnost vlastní „měšťácké“ existence otevírá hlavnímu hrdinovi až ve chvíli jeho 
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umírání, na smrtelné posteli prohlédne a změní svůj životní postoj, což jeho doposud 

nesmyslný život učiní smysluplným. Frankl rozděluje hodnoty lidského života na tvůrčí – ty 

člověk uskutečňuje v tvorbě, zážitkové, ty se uskutečňují v prožívání a hodnoty postojové a 

ty se uskutečňují právě v utrpění. „Trpíme něčím, co nemůžeme strpět“ – nechceme, aby to 

platilo. „Vypořádání s tím, co je osudově dáno je poslední úkol a vlastní cíl utrpění“. Člověk si 

díky utrpění uvědomuje hodnoty, hodnoty věcí, možností, které má, ale i těch, které nemůže 

mít, přestože by je mít chtěl. Utrpění vytváří v člověku pnutí, dává mu možnost pocítit, že 

něco být nemá.  

 Karel Kryl tuto myšlenku vystihl ve své písni Děkuji:  

„ Děkuji za bolest, jež učí mě se tázat. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu, k živým, již, 

k živým, již žalují a křičí po soucitu. Děkuji, děkuji za žízeň, jež slabost prozradila, děkuji, děkuji za 

trýzeň, jež zdokonalí díla. Za to, že, za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral…“ 

Zármutek nad smrtí člověka, kterého jsme milovali, mu dává další život. „Zármutek 

zpřítomňuje ztraceného člověka“. Utrpení a lítost chrání člověka před apatií. Člověk, který se 

odmítá vypořádat s neštěstím v životě, hledá rozptýlení nebo otupení, aby o ničem nevěděl. 

Zbavuje se nepříjemného pocitu z neštěstí, ale nijak neodstraňuje neštěstí jako takové, 

pouze ho umlčuje.  Smrt nebude anulována tím, že bude zahnána do nevědomí. Utrpení a 

strast patří k životu jako osud a smrt. Dávají mu smysl, tvář, formu.  

Frankl dodává, že pokud člověk nemůže realizovat hodnoty tvůrčí a zážitkové – 

utvářet svůj osud, má možnost realizovat hodnoty postojové – nést svůj osud, vzít svůj kříž a 

jít dál, i přes utrpení. Snášení utrpení je výkon, ten, kdo statečně nese své utrpení, by měl být 

oceněn.  

„Lékař k nevyléčitelně nemocnému přistupuje s určitým zahanbením. Tam, kde na fyzické 

úrovni jako lékař právě selhává, tu stojí umírající člověk, který vzdoruje osudu tím, že jej bere 

v tichém utrpení na sebe a uskutečňuje na metafyzické rovině opravdový výkon.“ 

4. Závěr 
Závěrem této práce bych chtěla podtrhnout hlavní myšlenky a popsat, jak zkušenost 

setkání se smrtí pomohla mně. 

Poprvé jsem si více uvědomila existenci smrti při praxi na medicíně a tehdy pro mne bylo 

velmi těžké přijmout, že lidé umírají, že nemůžeme všem pomoci.  

Hodně velkou školou pro mne bylo umírání mojí babičky. Babička umírala v nemocnici po 

selhání srdce, kdy ji již nebylo možné odpojit od ventilátoru a podpory oběhu. Prošla jsem si 
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sama procesem přijímání jejího nezvratného stavu. Zprvu jsem ji chodila navštěvovat téměř 

denně a doufala ve zlepšení. Setkala jsem se tehdy s přístupem lékařky, která nám informaci 

o babiččině těžkém stavu sdělovala naštvaně na chodbě s tím, že ji zdržujeme od práce. 

Tento zážitek byl pro mne odstrašujícím příkladem do praxe.  Tehdy jsem si naplno 

uvědomila, že moje milovaná babička umírá a pohled na ni napojenou na přístroje v umělém 

spánku, byl tak těžký, že jsem se mu chvíli vyhýbala. Ve chvíli, kdy jsem její umírání přijala, 

jsem se cítila mnohem více přítomná, držela jsem ji za ruku a hladila po vlasech, i když už 

byla v komatu. Cítila jsem velkou potřebu dát jí najevo svou lásku a blízkost, i když už vůbec 

nereagovala. Na tyto okamžiky nikdy nezapomenu. Jednou jsem za ní přišla večer před 

koncem návštěv, babička měla vysokou horečku a těžce dýchala, tu noc zemřela. Byla jsem 

poslední z rodiny, kdo ji viděl. Její smrt jsem přijala klidně s úlevou, že její utrpení na 

přístrojích trvalo krátce. Dnes jsem velmi vděčná, že jsem se s babičkou mohla rozloučit a že 

jsem její odchod ze světa prožívala s ní.  

Po absolvování medicíny jsem krátce pracovala v Léčebně dlouhodobě nemocných. Zde 

jsem se setkávala se smrtí téměř denně. Pacienti byli na oddělení přijímáni ještě s nadějí, že 

se uzdraví, že se zahojí jejich defekty, že začnou zase chodit a půjdou domů. Většina z nich se 

domů již nevrátila. Postupně se jejich stav zhoršoval, defekty se nehojily, tělesná kondice 

upadala, jedna fyzioterapeutka nemohla rozcvičit celé oddělení, přidružovaly se různé 

infekce. Někteří měli pokročilá nádorová onemocnění. Řada z nich trpěla depresemi, 

připadali si, že jsou na obtíž, že zatěžují rodinu, chtěli již zemřít. Běžně jsem se setkávala 

s praxí, že s těmito lidmi o jejich umírání nikdo nemluvil, byli ponecháni sami sobě a svým 

domněnkám, pouze dostali do medikace prášek navíc. Psycholog na oddělení „zabloudil“ 

málokdy.  Já sama jsem později oddělení opustila, protože jsem se nemohla s filozofií péče o 

tyto pacienty srovnat a nebylo v mých silách jako nejmladšího sekundáře něco měnit…  

Dnešní doba je bohužel taková, že málokterá rodina se může o babičku či dědu starat 

doma až do úplného konce. A ti, i když jsou mentálně ještě v pořádku, tiše opouštějí tento 

svět, odloženi v LDN, opuštěni ve strohých nemocničních pokojích.  Moc bych si přála, aby se 

prostředí pro umírání zlepšilo a bylo lidštější. Aby více těžce nemocných mělo dostupnou 

domácí péči nebo mohli konečnou fázi svého života prožít v prostředí domovu podobném 

s laskavou péčí doprovázejících.  

Do své další lékařské a terapeutické praxe si odnáším, že k nevyléčitelně nemocným je 

potřeba přistupovat s citem a pokorou, hovořit s nimi o jejich potřebách, pocitech a dávat 
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jim dostatečný prostor. Stejně tak jejich blízkým. Za svůj úkol považuji snažit se jim 

usnadňovat přijetí nemoci a pokusit se pomoci nabýt přesvědčení, že jejich život měl a má 

stále smysl!  
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1. Úvod, proč se zamýšlím nad PTSD 
 
Posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD – posttraumatic stress disorder)jsem 

si jako téma své závěrečné práce vybrala z toho důvodu, že mě v mém praktickém 
životě provází již delší dobu. A to samozřejmě jak teoreticky - při studiu vysoké školy, 
tak prakticky – v mém vojenském životě. Od roku 2001 pracuji v Armádě České 
republiky, nejdříve jako analytik OLA (Otevřená linka armády) a ZIS NGŠ AČR 
(Zpětnovazební informační systém Náčelníka Generálního štábu Armády České 
republiky), poté jsem – jako voják z povolání - vystřídala několik vojenských útvarů 
(Přáslavice, Liberec, Vyškov). Nyní zastávám služební zařazení psycholog Vojenské 
policie. Po čas své vojenské kariéry jsem byla na třech zahraničních operacích, 
jedenkrát KFOR Kosovo, poté dvakrát ISAF Afghánistán. V těchto zahraničních 
operacích se mi otevřely nové obzory týkající se právě Posttraumatické stresové 
poruchy. 

V současné době se zabývám otázkou, jak s PTSD pracovat i s těmi, kteří ji 
nechtějí přiznat. 

 

2. Co je PTSD 
Posttraumatická stresová porucha vzniká v důsledku traumatu. Projevuje se 

komplexem psychologických příznaků, které pramení ze zážitku mimořádně 
traumatické události. Touto událostí je míněn mimořádně těžký zážitek, který by u 
většiny lidí vyvolal ochromení, šok, hrůzu nebo jinou formu extrémního stresu. 
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Takovou traumatickou událostí je např. výbuch bomby, válečné události, přírodní 
katastrofy, traumata způsobená lidmi, ale i autohavárie, požár a podobně. (Praško 
2007) 

Praško dále uvádí, že i když se o psychických potížích, které vznikají v důsledku 
psychického traumatu ví již dlouho, posttraumatická stresová porucha byla jako 
zvláštní úzkostná porucha uznána až v roce 1980, kdy byla popsána ve III. Verzi 
Diagnostického a statistického manuálu (DSM-III). Nicméně já, jako vojenský 
psycholog, vztahuji posttraumatickou stresovou poruchu jak k samotnému pobytu 
v zahraničních operacích (dlouhodobé odloučení od rodiny, životní podmínky, které 
se nepodobají těm, které známe z domova, nutnost být ve stísněném prostoru 
s lidmi, které jste se pro své momentální bytí nevybral, špatné klimatické podmínky, 
mnohdy nevyhovující hygienické podmínky, na některých základnách nepříliš vhodná 
strava apod.), tak samozřejmě velmi často vzniká u lidí (vojáků), kteří v souvislosti 
s bojem zažili nějakou nepředvídatelnou událost či trauma. 

„Každé chování vojáka směřuje k naplnění fyzické potřeby přežít a k naplnění čtyř 
psychologických potřeb. 1. Potřeby někam náležet (vojenská jednotka často zatupuje 
jakousi rodinu), 2. Potřeby mít moc (vycházející z klasického hierarchického systému 
armády), 3. potřeby prožívat radost (děti si hrají na písečku s lopatičkami, dospělí 
chlapi – vojáci na cvičišti se skutečnými zbraněmi) a 4. potřeba být svobodný (voják 
se svým způsobem života v podstatě vymyká svázaností s místy i lidmi – neustálé 
střídání posádek, kasárna na cvičištích, korimeky v misích...).“ (Dziaková, 2009) 

Když se někdo rozhodne stát vojákem z povolání, musí počítat s tím, že jeho 
životní podmínky nebudou mnohdy takové, jaké by si představoval. V průběhu 
výcviku je samozřejmě připravován a seznamován se situacemi, které by, například 
v zahraničních operacích, mohli nastat, speciální jednotky procházejí speciálním 
výcvikem, kde se snaží zautomatizovat si reakce na nepředvídatelné události a 
situace, při simulaci boje si vojáci vyzkouší své reakce na tuto událost a díky tomuto 
„zkoušení“ a „opakování“ se učí reakce nové, tedy jak danou situaci zvládnout. 

Každý jsme individualitou, každý máme jiné adaptační procesy, každý sneseme 
jinou „dávku“ stresových situací. Někomu trauma a na něho navazující PTSD 
způsobí samotný pobyt v zahraniční operaci, někdo pro „získání“ PTSD potřebuje 
bojovou akci. 

Je faktem, že například američtí vojáci jsou ve své zemi adorováni (oslavování 
jsou též navrátivší se vojáci jiných států, nicméně americké vlastenectví je – dle 
mého názoru – nejsilnější a je nejvíce projevováno na veřejnosti). U našich, českých 
vojáků, to tak není. Nicméně zasvěcení lidé vědí, že čeští vojáci jsou v zahraničních 
operacích velmi uznávaní a jinými armádami pro spolupráci vyhledávaní. Ze 
zkušeností, které jsem nasbírala v zahraničí, vyplývá, že je to i z toho důvodu, že 
zatímco zahraniční voják potřebuje na opravu součástky auta spoustu písemných 
žádostí, potřebuje vyžádat odborníka a pak na takového odborníka musí dlouho 
čekat, český voják přijde a danou věc svými prostředky opraví. Jeden americký voják 
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si dělal legraci a zároveň nás chválil tvrzením, že český voják je schopen gumičkou 
na vlasy opravit cokoli. ..Faktem však zůstává, že i naši vojáci – byť jsme armáda 
malá – se setkávali a setkávají se skutečným bojem, se skutečnou válkou. 
V republice máme Skupinu speciálních sil, Brigádu rychlého nasazení, dříve 
fungovala jednotka SOG (Special operation group). Tito muži a ženy se setkávali se 
situacemi, které se vymykaly běžným denním zkušenostem a i oni si tedy velmi často 
příznaky PTSD nesou… 

 

Já, jako vojenský psycholog, o PTSD hovořím a uvažuji převážně jako o nemoci 
válečných veteránů. 

• poprvé se o ní začalo hovořit v souvislosti s 1. světovou válkou. Po 
opakovaném vystavování se stresovým situacím, způsobených bojem, 
nebylo možné dostat část vojáků zpět na frontu. Trpěli nočními můrami, 
pro danou situaci nepatřičnými projevy emocí - výbuchy vzteku, pláč či 
naopak smích, užívali v nadměrné míře alkohol, raději dezertovali a 
páchali sebevraždy 

• ve 2. světové válce byla situace velmi podobná, vojáci prožívali podobné 
reakce. Vrátil se zájem psychiatrů o válečnou neurózu a její léčbu. Dnes 
víme, že následkům válečných traumat může podlehnout každý člověk, 
závisí na míře vystavení krutým bojům. Odhalil se jeden z významných 
faktorů, jež může chránit před těžkými následky a to je pevná emoční 
vazba mezi spolubojovníky. (Proto většinou do zahraničních operací 
vyjíždějí kompaktní jednotky, jejichž členové se znají jak osobně – ví o 
svých životech, znají např. životní podmínky a rodinnou situaci svých 
kolegů, tak jsou to ale samozřejmě secvičené jednotky, kde by každý člen 
měl znát případné reakce svých kolegů v určitých situacích. Emocionální 
vazba se pak dále ještě prohlubuje v případě odjezdu do zahraniční 
operace a je velmi důležitým aspektem v případě vyrovnávání se 
s nastalou nepředvídatelnou situací a v případě možného vzniku PTSD) 

• další historicky důležitým faktorem byla vietnamská válka. V sedmdesátých 
letech se veteráni z Vietnamu – opět po vystavení krutým bojům a tedy po 
prožití podobných zážitků jako účastníci dvou předchozích válek – začali 
sjednocovat do svépomocných skupin a sami žádali psychiatrickou pomoc. 
Zde lze jako příklad uvést poručíka Dana Taylora z filmu Forrest Gump, 
který je typickým příkladem člověka, který nadužívá alkohol a není 
schopen běžného sociálního života. Toto může být způsobeno jak 
samotnými prožitky, tak i ztrátou obou dolních končetin při jeho působení 
ve Vietnamu. V této době už se tedy o posttraumatické stresové poruše 
začalo hovořit jako o následku válečných zážitků. 

• později se tyto projevy začaly v USA používat i ve spojení s psychickými 
poruchami vzniklými na základě pouličního násilí, znásilnění zneužívání a 
násilí v rodině 
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3. Co vše tedy může způsobit posttraumatickou stresovou 
poruchu: 

 
 Přírodní pohromy a katastrofy – záplavy, požáry, zemětřesení, bouře, sopečné 

výbuchy 

 Katastrofy vyvolané lidským činitelem – zřícení budovy, letadla, válka, 
genocida, dopravní nehody 

 Fyzické násilí – trestné činy, včetně teroristických úroků, domácího násilí a 
zneužívání dětí 

 Sexuální násilí 

 Projevy krutosti 

 Ztráta majetku – loupež, krádež, vloupání i pouhé poškození majetku 

 Tělesné strádání – snížení vlastních schopností po těžkých úrazech, 
amputacích, operacích a nemocech 

 Ztráta blízkého člověka – smrt partnera, dítěte, rodičů, blízkého přítele, i smrt 
oblíbeného zvířete 

 Ztráta vztahu – náhlé přerušení partnerských vztahů i zánik blízkého přátelství 

 Ohrožení neštěstím nebo katastrofou – pocit vlastního ohrožení nebo 
ohrožení někoho blízkého 

 Ohrožení ztrátou – smrtelně nemocného přítele, příbuzného, únos dítěte 

 Ztráta postavení – požár domu se ztrátou majetku, bankrot, veřejné ponížení 
 

4. Diagnostická kritéria PTSD: 

Podle MKN 10: F43.1 (Smolík, 2001) 

1. postižený musel být vystaven stresové události nebo situaci, krátkého nebo 
dlouhodobého trvání, výjimečně nebezpečného nebo katastrofického 
charakteru, která by pravděpodobně způsobila hluboké rozrušení téměř u 
kohokoli. 

2. je přítomno neodbytné „znovuvybavování“ nebo „znovuprožívání“ stresu 
v podobě rušivých „flashbacků“, živých vzpomínek či opakujících se snů, nebo 
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prožívání úzkosti při expozici okolnostem připomínajícím nebo spojeným se 
stresorem 

3. Postižený se musí vyhýbat nebo dává přednost vyhýbání se okolnostem, které 
připomínají nebo jsou spojeny se stresorem, přičemž toto vyhýbání nebylo 
přítomno před expozicí stresoru. 

4. Musí být přítomno některé z následujících kritérií: 

a) neschopnost vybavit si buď částečně, nebo kompletně některé důležité 
momenty z období traumatu, 

b) jsou přítomny kterékoli dva z následujících příznaků zvýšené psychické 
citlivosti a vzrušivosti, které nebyly přítomny před expozicí stresoru: 

• obtíže s usínáním nebo udržením spánku, 

• podrážděnost nebo návaly hněvu, 

• obtíže s koncentrací, 

• hypervigilita, 

• přehnané úlekové  reakce. 

5. Kritéria B, C, D musí být splněna v průběhu 6 měsíců od stresové události 
nebo od konce období stresu. Někdy může být účelné diagnostikovat i po 
delším období než 6 měsíců, ale důvody musí být zřetelně specifikovány. 
(Praško 2007) 

 

Odhaduje se, že posttraumatická stresová porucha se v závislosti na povaze 
traumatizujícího podnětu rozvine u 10 až 30% lidí, případně u 3 až 58%, kteří byli 
traumatizujícímu podnětu vystaveni; rozdíly mezi jednotlivci jsou velké (Baštecká, 
2005). 

 

5. Jak se PTSD projevuje: 

 PTSD má mnoho možných projevů. Ve většině případů dojde k prvním 
příznakům po období latence, která může trvat v rozmezí několika týdnů, měsíců, 
někdy dokonce i let.  

 Čím je trauma intenzivnější a čím déle působí, tím jsou projevy PTSD 
výraznější. Upozorňuje především na zážitky z koncentračních táborů nebo válek, 
které mohou přetrvávat již od doby vystavení se traumatickému zážitku až do 
současnosti. 
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 Opakující se neodbytné vzpomínky na událost a její okolnosti - flashbacky 
 Děsivé sny připomínající událost 
 Znovuprožívání události v podobě útržků, „záblesků“ 
 Vzpomínky na minulost 
 Vyhýbání se myšlenkám nebo pocitům spojeným s traumatem 
 Vyhýbání se činnostem připomínajícím trauma 
 Neschopnost rozpomenout se na některé důležité aspekty traumatu 
 Ztráta zájmu o důležité činnosti 
 Pocit odcizení 
 Omezení a oploštění pozitivních emocí 
 Pocity, že budoucnost nemá smysl 
 Problémy s usínáním a spánkem vůbec 
 Podrážděnost, výbuchy hněvu 
 Potíže se soustředěním 
 Nadměrná ostražitost 
 Ustrašené chování, nadměrná lekavost 
 Tělesné a psychické příznaky úzkosti při expozici něčemu, co trauma 

připomíná 
 Zvýšené pití alkoholu (Praško 2007) 

 

Zajímavým a pozorovatelným aspektem právě u vojáků jsou dvě reakce, tedy buď 
vyhýbání se, nebo naopak vyhledávání lidí a situací s traumatem spojených. Buďto 
tedy vojáci armádu opustí a již se nechtějí stýkat s nikým, s kým trauma prožili, nebo 
mají naopak pocit, že jen skupina lidí, která s nimi událost sdílela, jim může i beze 
slov porozumět. V našich českých podmínkách vojáci tak často armádu neopouštějí, 
zřejmě i z důvodu, že většina nezažila traumatizující události týkající se přímého boje 
a krutostí spojených s válkou. Z mé praxe však mohu konstatovat (nikoli statisticky 
doložit), že u spousty účastníků zahraničních operací začnou příznaky do půl roku od 
příjezdu, gradují přibližně do jednoho roku. Setkávala jsem se především 
s narušením a ukončováním partnerských vztahů, kdy vojáci většinou uváděli, že jim 
žena přestala rozumět, že už není taková jako dřív, chová se divně... Kritizovali 
chování svých dětí, měli pocit, že děti snad ani nemohou být jejich. Většina z nich 
nebyla schopna výraznější sebereflexe, tedy připuštění si, že i na jejich straně 
mohou být aspekty narušující vztah, v extrémnějších případech emoční otupění, 
stranění se lidí, neschopnost návratu do běžného života a plnění běžných rodinných 
povinností. Nedovedli si připustit jakoukoli souvislost mezi traumatizující událostí a 
jejich současnými symptomy.  

 Dalším, velmi často projevujícím se, znamením je sledování videí, filmů, popř. 
čtení literatury, která má z válečnými konflikty cokoli společného. Jedna skupina 
vojáků tyto filmy vyhledává (v poslední době jich bylo natočeno opravdu mnoho), 
protože se alespoň na chvíli identifikují s hrdiny, kteří ve filmu vystupují, dává jim to 
pocit, že i oni byli součástí něčeho velkého, připadají si jako hrdinové. Hrdinskou 
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zpětnou vazbu jim však nedává jejich okolí (opět to pravděpodobně souvisí 
s povědomím naší republiky a činnostech, které naši vojáci vykonávají), tudíž 
dochází k pocitům frustrace a alespoň svým vlastním adorováním, což opět vede 
k nepochopení sociálního okolí a stranění se vojáka. Druhá část vojáků se těmto 
televizním a knižním aspektům vyhýbá, kdykoli je např. v TV pořád o Aghánistánu, 
vypínají televizi, protože jim to připomíná onu zemi a nelibé podmínky a jejich možné 
vlastní traumatické zážitky (brání se expozici traumatu). 

 

 

6. Zkušenosti – co jsem viděla 

 Prvním člověkem, který projevovat typické příznaky pro diagnostiku PTSD byl 
v roce 2004 voják, který za mnou občas zašel na kávu. Teprve chvíli jsem byla 
vojákem z povolání, neměla jsem žádnou zahraniční zkušenost. Jeho příběh mě 
spíše šokoval, než abych se nad ním dokázala hlouběji zamýšlet… 

 Koncem devadesátých let došlo k utlumení některých válečných konfliktů na 
území bývalé Jugoslávie. Naši vojáci jezdili převážně do Bosny, poté do Kosova. 
V těchto letech se – konkrétně v Bosně – nejednalo o přímou pomoc při řešení 
válečných konfliktů. Naši vojáci byli často účastníky mnoha konfliktů, jednalo se 
spíše již o utlumování případné agrese jednotlivých skupin, zabezpečování 
relativního klidu v dané oblasti a odklízení následků válečného konfliktu. Cílem 
tohoto zamyšlení není seznamovat s drastickými okolnostmi a popisovat zbídačenost 
dané země. Každá válka je velkou tragédií při níž dochází k lidským obětem. Někteří 
naši vojáci měli – mimo jiné – za úkol také odkrývání masových hrobů. Tento – 
přibližně třicetiletý – voják se mi svěřil, že již několik let trpí opakujícími se sny o 
otevírání masových hrobů, z nichž vylézají mrtvoly. Tvrdil, že žije spokojený život, 
žádná další traumata si nevybavoval. Nikomu tyhle opakující se sny nikdy nesvěřil, 
hlavně svou manželku nechtěl nikterak zatěžovat. Na můj dotaz, zda-li hodlá situaci 
řešit, začal celou věc bagatelizovat s tvrzením, že už je to dlouho, že se tím nehodlá 
zabývat a vůbec to nechce řešit s nějakým psychologem. Mně to chtěl jenom říct a 
zeptat se, jestli je to normální… 

 Dalším, velmi silným, zážitkem, který se týkal válečných traumat, byl návrat ze 
zahraniční válečné operace osoby mně velmi blízké. Tento voják sloužil u speciální 
jednotky, která byla v denní konfliktu. V průběhu nasazení došlo k napadení několika 
českých vojáků, došlo ke ztrátám na životech a zraněním. Kolega tohoto vojáka byl 
velmi těžce zraněn, nakonec přežil s mnohačetnými zdravotními následky. Tento 
voják byl zraněn lehce. Tato událost samozřejmě nebyla jedinou traumatickou 
událostí této skupiny. Po návratu nebyl tento voják schopen zařazení se do běžného 
života, místy projevovat až antisociální chování. Vyhýbal se veřejným prostranstvím, 
vyhýbal se lidem. Veškerý běžný život, starosti a povinnosti „normálních“ lidí mu 
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připadali fádní a zbytečné. Budil se ze spaní. Pouze v opilosti byl schopen svěřit mi 
některé události, ke kterým v průběhu pobytu došlo. Měl pocit, že vše je zbytečné, že 
on „tam“ zažil něco, co my nemůžeme pochopit. Začal zneužívat alkohol.  

 Není úplnou výjimkou, že se vy, jako účastním nějaké zahraniční operace, 
setkáte s lidmi, kteří právě prožili nějaké trauma. U zahraničních jednotek, kterých je 
víc a je tedy větší pravděpodobnost, že jich více vyjede přímo do „terénu“, jsou tyto 
projevy patrnější. Přímo na základně jsem se setkala například s vojákem, který měl 
jen jednu botu, chvíli zmateně pobíhal po základně, chvíli seděl na pytlích s pískem 
(které slouží na lepší ochranu celé základny, ubytovacích prostor apod.) a do 
satelitního telefonu křičel: „Dostaňte mě odsud, já už tady nemohu být. Nechci tady 
být, chci domů“.  

 Toto jsou mé nejsilnější zážitky, nicméně podobných příkladů lze od vojáků 
slyšet mnoho. Pro někoho může například být velmi stresující a traumatizující 
událostí, když se po dané zemi pohybuje letadlem, ve kterém jsou ostatky dalších 
spolubojovníků. Tento a další traumatické zážitky nejsou ojedinělé.  

 

7. PROČ se vojáci nesvěřují, aneb „drsní muži“? 

 
 
 Nyní bychom se mohli zabývat otázkou, jak se staráme o naše válečné 
veterány. Musím předeslat, že nejsem příliš zainteresována v některých oblastech 
vojenské psychologie a nemám tedy přehled o všech jejích aktivitách. Projevy PTSD 
se zcela jistě zajímá Ústřední vojenská nemocnice, která se – formou dotazníku – na 
příznaky ptá každého vojáka, který se vrací ze zahraničí. 

 Kladu si několik otázek.  



 105 

Prvotním nešvarem většiny vojáků, kteří se vracejí ze zahraniční operace 
(anebo zažili nějaké trauma u nás v České republice) je fakt, že se se stavem své 
psychiky nechtějí svěřovat. Při příjezdu uvádějí, že žádný traumatický zážitek 
neprožili a že se cítí fyzicky i psychicky fit. Na jednu stranu chápu toto tvrzení 
z důvodu, že buďto opravdu žádné trauma neprožili a opravdu se cítí býti fit, druhý 
důvod se však opakuje častěji. Chtějí být po svém příjezdu co nejdříve doma u své 
rodiny (každý voják musí po příjezdu strávit jednu noc v zařízení, kde je podroben 
prozkoumání jeho zdravotního stavu) a v žádném případě nechtějí být ohroženi pro 
výkon svojí další služební činnosti tím, že se svěří s nějakými následky. Velkým 
faktorem je také přesvědčení, že muž – voják nemá žádná traumata, nemá žádná 
trápení a pakliže má, přeci se s nimi nebude svěřovat. Musí se s nimi vypořádat. 
Další argument, se kterým jsem se setkala, byl: „přeci se nebudu svěřovat člověku, 
který tam nikdy nebyl, který vůbec neví, o čem mluvím“.  

Většina vojáků má obavy z toho, že bude jejich „svěření“ zaznamenáno 
v příslušné dokumentaci a oni už nikdy nebudou moci do zahraničí vyjet a možná 
nebudou moci sloužit ani v ČR. V armádě přeci mohou být jen ti nejsilnější. 

 V rámci obranných mechanismů mnozí traumatizující situace racionalizují: „je 
to moje práce, jsem voják, tohle po mě chtěli, abych udělal, stojím na straně dobra, 
dělám dobrou věc“. Několikrát jsem slyšela: „je to nepřítel, kdybych nezareagoval já, 
zabil by on mě“. 

 Bagatelizují projevy případné PTSD: „jasně, tak nějak se to projevit muselo, 
má to spousta mých kolegů, až se situace zklidní, bude zase všechno v pořádku“.  

 A samozřejmě vytěsňují.Toto je velmi častý projev. Některé události a situace 
si nepamatují, nebo mohou zapomenout některé své kolegy, kteří se s nimi operací 
účastnili.  

 

8. Jak to vyřešit? 
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 Základní léčbou je psychoterapie. Léky její efekt mohou výrazně podpořit. 
Potřebné jsou při nespavosti, těžkém nebo dlouhodobém průběhu s předrážděností, 
při depresi apod. o jejich podávání by měl rozhodnout psychiatr. Psychofarmaka 
bývají součástí komplexního léčebného plánu. V mnohých těžších situacích je člověk 
schopen participovat na psychoterapii až poté, co se jeho napětí a úzkost sníží 
pomocí léků. (Praško 2003)  

 Léčbu můžeme zacílit dvěma směry. Jak tedy na příznaky, které člověk 
prožívá (traumatizující sny, vyhýbání se místům, připomínajícím trauma), tak na 
jakousi změnu, která se vlivem traumatu v jeho žití děje (tedy nadužívání alkoholu a 
jiných návykových látek, neschopnost navazování a udržování sociálních vztahů, 
zhoršování dosavadních vztahů (jak jsem již uvedla, u válečných veteránů jsou 
rodinné problémy velmi časté, velmi často po příjezdu ze zahraničí dochází 
k rozvodům manželství).  

 S prvním typem by mohla pomoci individuální terapie a psychoterapeutické 
postupy, jako například: 

1. Expozice – opakované, dlouhodobé vystavování spouštěčům vyvolávajícím 
stresovou reakci (v bezpečném terapeutickém prostředí): přímá terapeutická 
expozice v rozhovoru, písemná expozice, expozice ve fantazii-imaginaci, 
expozice tématu s podobným tématem, expozice zvukům, pohybům, dotekům, 
sebeexpozice 

2. Orientace a emoční podpora – pacient někdy nerozumí vztahu mezi 
traumatizující událostí a současnou (někdy značně různorodou) 
symptomatickou. Uvedení příznaků do vztahu s událostí a propojení 
symptomů ve stresovém modelu pomáhá pacientovi zorientovat se 
v polymorních příznacích a redukovat je na několik základních. Empatie – 
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umožňuje pacientovi zažít pocit, že je mu posloucháno se zájmem a účastí, 
v bezpečném prostředí. Terapeut empatii vyjadřuje pomocí verbálních i 
neverbálních technik. 

3. Abreakce – intenzivní emoční zážitky během terapie. Dochází 
k dramatickému uvolňování emocí, které souvisejí s traumatem a jeho 
důsledky. Její účinnost však bývá krátkodobá. K plnému odstranění příznaků 
samotná abreakce nestačí, protože příznaky PTSD jsou udržovány 
vyhýbavým chováním, selektivně zaměřenou pozorností a hlavně změněným 
kognitivním zpracováním události. Metody: rozhovor, psychodramatem, 
filmem s podobným tématem, hypnózou, sugescí nebo pomocí hypoventilace 
(Praško, 2007) 

S druhým typem by pak mohla být nápomocna skupinová terapie, zaměřená 
jak na samotné klienty (vojáky), tak ale i na rodinné příslušníky.  

 

  9. Závěr 

 

Jak jsem uvedla výše, ve svém vojenském životě jsem se setkala s několika 
lidmi, kteří projevovali příznaky PTSD. Ale jak se říká, „kde není žalobce, není 
soudce“. Již jsem dělala několik typů přednášek – pro vojáky před výjezdem, 
v průběhu nebo při návratu ze zahraniční operace, vzdělávání v rámci odborných 
kurzů apod. A pokaždé říkám (i s přihlédnutím k tomu, že „voják nechce být voděn za 
ručičku, on sám se musí přeci pro věci rozhodnout“), že jsem dospělý lidé a každý 
dospělí člověk si musí umět o pomoc říct.  

 V průběhu zahraničních operací vojenští psychologové samozřejmě detekují 
podezřelé projevy a detekují celkovou bezpečnostní situaci. V případě, že je 
přítomen psycholog, provádí s vojáky po každé události debriefing („debriefing 
umožňuje podělit se s ostatními o vlastní prožitky či sdílení nesdělitelného“, Dziaková 
2009). V případě, že psycholog přítomen není, jsou i vojáci sami před odjezdem 
poučováni a proškolování v debriefingu – měli by tedy být schopni zajistit si ho - 
například se svým velitelem - sami. Tato první pomoc by mohla odvrátit některé 
následky a s nimi související PTSD. V případě, že přeci jen dojde k projevům, není 
mechanismus, kterým případné projevy monitorovat. Zatím, Bohužel, nejsou naši 
vojáci (a možná i psychologové) edukováni tak, jako například v cizích armádách, 
kde jsou vojáci zvyklí pomoc si sami vyhledat a potíže přiznat. Jsou zvyklí na to, že 
psychiatr, psycholog či psychoterapeut je naprosto běžnou součástí jejich života a je 
tedy naprosto v pořádku s ním hovořit. Příslušníci zahraničních armád také možná 
více dbají o své duševní zdraví, protože se s traumaty a PTSD setkávají ve větší 
míře a tváří v tvář.  
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 Otázkou tedy zůstává, že i v případě, že by se utvářely psychoterapeutické  či 
svépomocné skupiny, zda-li by se jich někdo účastnil. Z mého pohledu by bylo 
přínosné vytvořit takovéto skupiny i pro rodinné příslušníky (opět dle inspirace 
zahraničních armád). Nicméně se domnívám, že v současné chvíli na toto nejsou jak 
finanční prostředky, tak lidské zdroje.  
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Psychoterapeutické postupy u lidí s Alzheimerovou nemocí – 

Validace 

Kateřina Květoňová 

 
 

ÚVOD 

 

Zapomínání je běžné a stává se každému z nás. Možná, že i několikrát denně si pro 

sebe položíme otázku: „Kam jsem to zase dal, jak se jmenuje ten…?“. Řešíme automaticky 

tolik věcí najednou, že zapomínání a opětovné vzpomínání si je naprosto automatické 

přirozené a letmo si v průběhu času uvědomujeme, co všechno jsme zapomněli a na co 

všechno jsme si vzpomněli. A tak čas běží … 
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Stárnutí je přirozený proces a jedou z etap lidského života. S tímto procesem stárnutí 

se nám pomalu zhoršují naše fyzické schopnosti zvládat, dříve běžné, denní činnosti. Čím je 

pak člověk starší zdá se mu jakýkoli pohyb náročnější, složitější a často také bolestivější. 

Vykonávání, dříve tak běžných věcí, se čím dál tím více podobá sportovnímu výkonu. Stejně 

jako je pro stáří přirozené, že člověku ubývají síly, je pro něj normální, že může docházet 

k poruchám paměti, které bývají označovány jako benigní stařecká zapomnětlivost. Starý 

člověk si může stěžovat na špatné vybavování si jmen, hledá předměty po bytě, obtížněji 

poskládá dohromady věty, ale jinak je soběstačný a v neuropsychologických testech paměti 

dosahuje adekvátních výsledků jako jeho vrstevníci srovnatelného vzdělání. Neznamená to 

tedy, že starý člověk, který je jen pomalý a nejde mu vše jako dříve, musí být hned označován 

jako dementní. 

Nicméně lidí postižených demencí přibývá a samotná demence může být pak 

projevem řady onemocnění, například Alzheimerovy nemoci. V dnešní době se s tímto 

onemocněním setkáváme čím dál častěji. Jednou z příčin může být i to, že se populace dožívá 

čím dál vyššího věku a tato nemoc se vyskytuje spíše u lidí nad 65 let. Ojediněle však může 

postihnout i lidi mnohem mladší. Dříve se dařilo Alzheimerovu nemoc diagnostikovat až 

v jejím pozdějším stádiu, kdy pacient již projevoval jasné příznaky demence. Dnes již víme, 

že je nutné nemoc zachytit co nejdříve, kdy postižení mají změny na mozku, ale nemají žádné 

klinické potíže. Je jisté, že čím dříve se nemoc podaří diagnostikovat, tím je větší 

pravděpodobnost, že se pomocí léků podaří oddálit zhoršování procesů změn na mozku, které 

jsou bohužel neodvratné, ale lze je zpomalit.  

Obor geriatrického ošetřovatelství prochází v posledních letech velkými změnami, 

neustále se vyvíjí a přináší stále nové přístupy a metody, které poukazují nejen na práci se 

samotným nemocným seniorem, ale i nutnost podpory a vnímání jeho blízkých, kterých se 

také velmi citlivě dotýká postižení jejich milovaného člověka. Jednou z relativně nových 

metod je Validace podle Naomi Feil (autorka metody, současně žijící americká sociální 

pracovnice), používaná převážně v zahraničí. Jedná se o komunikační metodu, která 

v rozhovoru s dezorientovaným geriatrickým seniorem ve vysokém věku dokáže zmírnit stres, 

nervozitu, pláč i agresivitu a pozitivně ovlivnit vztah mezi pečujícím a jeho klientem. Právě 

díky tomu, že počet onemocnění lidí s demencí narůstá a s tím i problém jak se domluvit a 

porozumět, by mělo pečovatele více nutit se nad touto komunikační bariérou zamýšlet. 

Validace je tedy jednou z metod, která by mohla přispět tuto barieru odstranit a pomoci se 

přiblížit k lidem s tímto onemocnění a lépe tak pochopit a vnímat jejich potřeby. 
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POPIS, PŘÍZNAKY A PROJEVY ALZHEIMEROVY NEMOCI 
 

Alzheimerova nemoc je závažné onemocnění mozku, způsobující nevratné změny 

v mozkových buňkách a úbytek mozkové hmoty. Varovným signálem bývá, že člověk začne 

trpět neobvyklou ztrátou paměti, chová se zmateně, někdy i agresivně a je schopen zabloudit i 

ve vlastním domě. Příznaky přicházejí pomalu a plíživě, proto je také mnohdy těžké 

rozpoznat nemoc hned v prvopočátku. 

Vzácně se příznaky Alzheimerovy nemoci mohou vyskytnout před 65 rokem života. 

Běžněji se však tato nemoc rozvíjí v pozdějším věku. 

Jednu z významných rolí hraje úbytek acetylcholinu, látky která je potřebná pro 

vedení nervových vzruchů. Buňky ztrácí schopnost výměny informací, což vede k velkému 

narušení mozkových funkcí až demenci. 

Člověk v počínajícím lehkém stádiu ztrácí postupně paměť. Z počátku se jedná o 

krátkodobou paměť. Postupně se přidružují další problémy, které se týkají například běžných 

aktivit denního života, kdy nemocný neustále něco hledá, bloudí často i na známých místech, 

podezřívá své okolí, že to jsou právě oni, kdo mu nerozumí nebo schovávají předměty.  

Vzhledem k tomu, že lidé si počáteční příznaky uvědomují, je s nimi často spojená úzkost a 

deprese. 

Nemoc se postupně zhoršuje a stejně tak i paměť nemocného, která je v další fázi 

soustředěna čím dál více do minulosti, kterou si nemocný vybavuje a omílá ji stále dokola, ale 

na to kam před chvíli položil klíče od bytu, si nevzpomene. Dokonce může tvrdit, že nikdy 

žádné klíče neměl, nebo mu je někdo ukradl, popřípadě záměrně schoval. Nedokáže si 

vybavit, s kým se ten den setkal, co měl k obědu. Může klást banální otázky, které bude 

opakovat, protože si nepamatuje, že na ně již dostal odpověď. 

Objevují se stále větší problémy s řečí, kdy nemocný má problém s vyjadřováním, 

s pojmenováním dané věci, vybavováním si slov a jejich významu. Používá opisy, řeč 

přestává dávat smysl, nemluví plynule. Nemocný není orientován v čase ani v prostoru. Na 

jednoduchou otázku co je dnes za den, rok měsíc, jaké je datum, nezná odpověď. Nepoznává 

jaké je venku roční období. Na hodinách neurčí kolik je hodin. 

Postupné zhoršování stavu nemocného, mění také osobnost člověka a jeho chování. 

Přestávají ho bavit činnosti, které byly dříve jeho oblíbenými, může být apatický, lítostivý, 

agresivní, sobecký, nevrlý, nostalgický, depresivní.  V pokročilém stádiu se objevují 

halucinace a bludy. Nemocní mohou často obviňovat své blízké ze spiknutí, krádeží a lží. 
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Pacient je v pokročilém stádiu odkázán na pomoc druhé osoby, má problémy s chůzí, 

inkontinencí, problémy sám se najíst. Později přestává mluvit úplně.  

V konečném stádiu je nemocný již zcela odkázán na lůžko. Většinou leží v tzv. 

embryonální poloze. Je nutné jej polohovat a předcházet tak vzniku dekubitů. Podávat mu 

jídlo i tekutiny.  Nemocný je zcela odkázán na péči druhé osoby. 

 

LÉČBA ALZHEIMEROVY NEMOCI A JEJÍ STÁDIA 

 

Alzheimerova nemoc je zatím nevyléčitelná. Léky jsou určené pro rané stádium 

nemoci a řeší pouze příznaky onemocnění. Proto je nejdůležitější včasná diagnóza a zahájení 

léčby. Onemocnění zasahuje nejen pacienta, ale především jeho rodinu a blízké. Je tudíž 

důležité je do léčby zahrnout. 

Jedním z hlavních léků jsou kognitiva, která v počátečních stádiích zlepšují kognitivní 

funkce. Pomáhají zabránit odbourávání potřebného acetylcholinu v mozku. Dalšími 

využívanými léky jsou hypnotika, neuroleptika, antidepresiva a anxiolytika. Tyto lék dokáží 

oddálit nejzávažnější stadia onemocnění, zlepšit paměť, kvalitu života a soběstačnost 

nemocných. 

Alzheimerova nemoc sama je bohužel smrtelným onemocněním. Průměrná doba přežití se 

udává osm let od začátku příznaků. 

 

První stadium - Pouze mírné a často přehlédnutelné příznaky: 
• Zhoršování paměti (zejména pro zcela nedávné události). 
• Přechodná časová dezorientace (neschopnost vybavit si jaký je den, měsíc a rok). 
• Prostorová dezorientace (neschopnost poznat známá místa, nemocný např. nepoznává 

ani to, že je ve svém vlastním bytě). 
• Ztráta iniciativy a průbojnosti. 
• Obtížné hledání slov. 

Řada nemocných je těmito prvními příznaky vystrašena, uvedena do rozpaků a deprimována. 
 
Druhé stadium - Výraznější příznaky a problémy, které již nemocnému znemožňují 
vykonávat řadu běžných každodenních aktivit: 

• Významné výpadky paměti (včetně jmen členů vlastní rodiny). 
• Snížená schopnost postarat se sám o sebe (nutnost pomoci např. při mytí nebo 

oblékání). 
• Časté případy, kdy se nemocný člověk ztratí nebo zabloudí i na známých místech. 
• Zhoršování řečových schopností. 
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• Halucinace (bludy). 
Třetí stadium - Úplná závislost. Kognitivní poruchy (vjemové) ústí  ve významný 
rozklad celé osobnosti: 
4 Obtíže při příjmu potravy, nutnost pomoci další osoby. 
5 Neschopnost poznat přátele, a dokonce i členy vlastní rodiny. 
6 Obtíže s chůzí (někdy až upoutání na lůžko). 
7 Neudržení moči nebo stolice. 
8 Významné poruchy chování. 
 
 
Rehabilitace na psychosociální úrovni 
 

Alzheimerova nemoc se všemi svými příznaky, které vedou k postupnému rozpadu 

osobnosti a následné smrti, je jedním z nejzávažnějších onemocnění dnešní doby. Je to proto, 

že na její vyléčení není léku, ale především proto, že nemocný nemá šanci s touto nemocí 

bojovat. Protože si nemocný v počátečních stádiích uvědomuje, že se s ním něco děje, 

převládají u něj stavy úzkosti, bezmoci a beznaděje. Tyto pocity pak druhotně prohlubují 

poruchy paměti. Dříve aktivní člověk, který náhle vnímá, že se mu vše rozpadá a ztrácí, 

pochopitelně propadá depresivním stavům, pocitu opuštěnosti a bezbrannosti.  

Strach a bezmoc může přerůst u nemocného člověka v podezřívavost a k obviňování 

svého okolí. Nemocný tím popírá, že se s ním něco děje. Jeho myšlenkové pochody mohou 

být mnohdy daleko od reality, někdy jeho vyhodnocování reality může přerůst až ve vznik 

bludů. Díky tomu se může setkat s nepochopením u svého okolí. Proto reakce nemocného 

mohou být také agresivní anebo naopak apatické a rezignované.   

Agresivním může být i takový člověk, který byl známý během svého života jako 

bezkonfliktní a klidný. Smutným a depresivním může být i ten, který celý svůj život býval 

plný optimismu a dobré nálady. Přestože biologická léčba i psychoterapeutické programy 

mohou často zbrzdit postup demence, onemocnění stále progreduje a postupně vyžaduje 

zapojení ošetřovatelské péče. Proto je nutný především individuální přístup ke každému, 

navození pocitu jistoty a bezpečí a to nezávisle na tom, v jakém stádiu nemoci se pacient 

nachází. Pokud nemocný vnímá pocit jistoty a bezpečí, může dobře cítit v domově se 

zvláštním režimem, stejně tak jako v domácím prostředí.  

Vzhledem k zhoršování paměti i dalším závažným příznakům nemoci, které nastupují 

již v prvním stádiu onemocnění, zkoušíme různé individuální techniky a přístupy, které jsou 

vhodné při péči o lidi s tímto onemocněním. Mezi přínosné patří muzikoterapie, ergoterapie, 
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tanečně-pohybová terapie, reminiscenční terapie. Psychoterapeutické přístupy u demencí se 

orientují jednak na udržení kognitivních schopností klienta a jeho maximální adaptaci a 

jednak na sebepojetí klientů, udržení jejich životní kontinuity a zlepšení kreativity. Čím je 

stádium demence pokročilejší, tím méně strukturovanou psychoterapii lze použít. Nicméně 

správně zvolená aktivita by měla působit na všechny složky nemocného, a tím bychom měli 

dosáhnout zlepšení jeho nálady, předcházení hospitalizmu a zbavení negativních pocitů. 

Máme však stále na paměti, že aktivizace má být přiměřená možnostem nemocného. Nesmí 

zde být například přemíra zrakových, ani sluchových podnětů, které mohou mít opačný efekt 

u nemocného a tím je vyvolání strachu a neklidu.  Příkladem programu, který má za cíl 

podpořit sebepojetí pacientů přijetím jejich psychické reality a podporu interakce je validační 

terapie, kterou podrobněji popisuji dále. 

 

Psychická pomoc a podpora by měla být také zaměřena na blízké nemocného. Rodinní 

příslušníci mohou být znepokojeni neobvyklými projevy klienta, například dětským chování, 

agresivitou, obviňováním, neregulovanými emočními projevy. Mají strach z dalšího vývoje 

onemocnění, trápí je pocity viny, pochybnosti zda se o klienta starají dobře. Nejbližší nejsou 

často schopni se s nemocí svého blízkého vyrovnat, nemoc pochopit, přijmout a tím pádem 

příbuznému pomoci a být mu dostatečnou oporou. Často se můžeme setkat s tím, že se na 

svého nemocného příbuzného zlobí, nevěří jeho zmatenému chování, nebo naopak mají pocit, 

že s ním musí jednat přehnaně starostlivě, jako s malým dítětem.  

Postupné zhoršování nemoci a špatná prognóza vede často u pečující osoby 

k vyčerpání a to jak fyzickému, tak především psychickému. Pečující by proto měl vědět o 

možnosti být podporován terapeutem, který mu je schopen nabídnout dostatečnou pomoc, 

kterou potřebuje během péče o nemocného blízkého, ale i po jeho smrti. Protože péče o 

nemocného a změna jeho osobnosti může být natolik frustrující, že i po jeho smrti je těžké 

dojít smíření. Přetrvávají výčitky, nepochopení změny osobnosti i chování blízkého člověka. 

 

TECHNIKA VALIDACE  

 

Koncepce Validace patří v současných přístupech k pacientům s Alzheimerovou 

nemocí k osvědčeným.  Validace má za úkol vnímat dezorientovaného člověka s jeho 

emocemi, prožíváním a potřebami. Potvrzuje mu, že jeho prožívání, myšlení, emoce i pocity 

jsou skutečné a bere ho na vědomí bez ohledu do jaké míry je dezorientovaný a v jakém 

stádiu se nachází jeho onemocnění. Během používání této techniky se nemocnému nesnažíme 
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jakkoli vymluvit, že nemá pravdu, že to co říká tak není, neměníme jeho chování, ale 

akceptujeme jej a snažíme se o uspokojení jeho potřeb. Validace samotná vychází 

z psychoterapeutických postupů, ale nejedná se psychoterapii jako takovou. Při používání této 

techniky, mluvíme o jakémsi provázení člověka během jeho cesty. 

Díky empatickému přístupu se snažíme vnímat zážitky a pocity dezorientovaného 

nemocného člověka a tím se nám daří vytvořit a navázat důvěru. Tato důvěra a individuální 

přístup navozuje pocit bezpečí a jistoty a dodává sílu, která obnovuje sebevědomí člověka. 

Tím se nám daří snížit stres a strach u nemocného seniora. Touto metodou tedy potvrzujeme 

emoce a uznáváme, že tyto emoce jsou pravdivé. 

 

M. Wirth, která je zatím jedinou školitelkou této metody u nás, přirovnává Validaci 

pro lepší pochopení k situaci, kdy se snažíme vystoupit ze svého vlastního vlaku a nastoupit 

do vlaku dezorientovaného klienta, ve kterém se s ním vezeme. V tu chvíli dochází 

k doprovázení validovaného klienta na stejné úrovni, kdy dostává od validující osoby 

absolutní podporu. Uvedený stav hodnotí jako rovnocenný. 

 

Naomi Feil stanovila ve své teorii následující dlouhodobé cíle: 

• znovuobnovení pocitů jistoty 

• redukci stresu 

• ospravedlnění/ očištění prožitého života 

• redukci chemických fyzických prostředků 

• zlepšení verbální a neverbální komunikace 

• zabránění odchodu do stavu „Vegetace“ (stav úplného stáhnutí, 

uzavření z vnějšího života do sebe) viz dále 

• zlepšení schopnosti chůze a tělesného zdraví 

• vyřešení neurovnaných konfliktů z minulosti 

 

V zahraničí tato metoda patří k velmi rozšířeným, a proto je zde i více vyškolených 

odborníků, kteří s touto metodou pracují. V Rakousku se akceptuje absolvování takového 

kurzu jako vyšší vzdělávací stupeň v rámci pomáhajících profesí. Při práci s lidmi 

s Alzheimerovou nemocí se vnímá jako samozřejmé, že ošetřující personál je vyškolen touto 

metodou. Ke školení Validace mají otevřený přístup i rodinní příslušníci, kteří pak lépe 

rozumí a vnímají potřeby svého blízkého. V České republice je tato metoda stále na počátku 
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svého rozvoje a my se s ní seznamujeme oproti jiným zemím jen zlehka. V Praze pořádá 

dvoudenní certifikované kurzy na toto téma slovenská psycholožka Mgr. Mária Wirht, PhD. 

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

 

Validace pomáhá dezorientovaným velmi starým lidem, kteří odpovídají následující 

charakteristice: 

• senioři, kteří mají 80 let a více  

• senioři, kteří nemají předchozí záznam v psychiatrické anamnéze 

• senioři, u kterých dezorientace není následkem tělesného onemocnění 

(Parkinson, Korsakův syndrom, předčasný nástup onemocnění Alzheimerovi nemoci, 

užívání drog, dehydratace, nedostatek vitamínů, Pickova choroba) 

Z toho tedy vyplývá, že technika Validace není určena všem a ne pro všechny pacienty, 

kteří jsou dezorientovaní, je tedy vhodnou. Má to své důvody, které vyplývají z toho, že 

Naomi Feil pracuje s jednotlivými životními etapami, do kterých se nemocný ve své nemoci 

vrací a které nemá uzavřené. Metoda má za úkol kromě jiného i pomoci smířit se životními 

bolestmi, které člověk, potlačil do svého podvědomí a během svého života se s nimi 

nedokázal vyrovnat. Proto pro tuto metodu není vhodnou cílovou skupinou ani mladší člověk 

s Alzheimerovou nemocí. Člověk rekapituluje svůj život v seniorském věku, cca po 65 roce 

svého života a postupně se smiřuje s blížícím se koncem. Taková fáze u mladšího člověka 

nenastává, proto také tato technika nemusí pomoci a být smysluplná. 

 

STÁDIA DEZORIENTACE A VYUŽITÍ TECHNIK VALIDACE 

 

Projevy dezorientace u klientů s onemocněním Alzheimerovi demence jsou 

individuální.   N. Feil popisuje v posledním úseku života čtyři stádia dezorientace: 

- stádium první: nedostatečná orientace 

- stádium druhé: zmatenost v čase 

- stádium třetí: opakující se pohyby 

- stádium čtvrté: vegetace 

 

Stádium první: nedostatečná orientace 
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 V tomto stádiu dochází u nemocných k výpadkům paměti. Nicméně, jsou 

orientováni a vnímají realitu. Své výpadky paměti skrývají a stydí se za ně. Mají pocity 

strachu, protože si uvědomují, že s nimi něco není zcela v pořádku, a že svůj život nemají 

úplně pod kontrolou. Obviňují své okolí za své problémy. V tomto stádiu u nich často nemusí 

být nemoc ještě diagnostikována. 

I v prvním stádiu máme k dispozici několik technik, které nám mohou pomoci při 

komunikaci s nemocným a navodit tak důvěrný vztah. Než přistoupíme k nemocnému, 

zvolíme techniku centrování, při které se soustředíme sami na sebe. Zbavujeme se tak napětí, 

frustrace a hněvu. Důvěru nemocného získáme tehdy, pokud jsme sami zbaveni všech 

negativních pocitů, pak můžeme pokračovat v rozhovoru a volíme jednoduché otázky: kde, 

kdy, jak, kdo. Na nemocného nespěcháme a dáváme mu dostatečný čas a prostor. Často je 

potřeba zopakovat jeho výpověď. Stále máme na paměti, že vnímáme jeho pocity a emoce a 

oproti tomu se snažíme vyvarovat takovým otázkám, které ho nutí jeho pocity přiznávat. 

Zkusíme se neptat „proč“. Pokud chceme navodit v klientovi pocit, že mu rozumíme, zvolíme 

techniku opakování výpovědí. 

Pokud je klient ve špatné náladě, cítí se zlostný, můžeme zvolit techniku – předkládání 

extrému. Nemocný se například rozčiluje, že ten oběd se nedá jíst. Zeptáme se tedy, kdy jedl 

naposledy tak nedobré jídlo, zda vůbec někdy jedl v životě něco tak nedobrého? Může se nám 

podařit odvrátit pozornost nemocného a intenzitu jeho zlosti zmírnit. Jednou z hlavních 

technik je vzpomínání. Vzhledem k tomu, že dlouhodobá paměť je zachována a nemocnému 

se vybavují čím dál více vzpomínky z minulosti, je vhodné se soustředit při této technice na 

věci, které měl nemocný rád, co ho bavilo, bylo jeho koníčkem. Používáme stará alba, knihy, 

věci. Pomocí vzpomínání může nemocný také vyřešit své aktuální problémy a bojovat proti 

stresu. 

 

 

Stádium druhé: zmatenost v čase 

 

V tomto stádiu již nemocní příliš nevnímají čas. Přestávají být orientovaní v prostoru. 

Nemají představu co je za rok, den, co je za roční období. Je pro ně velmi obtížné si 

vzpomenout, kde právě jsou, nepoznávají své blízké, nevzpomenou si na jména. Nevybavují 

si známé prostory ani tváře. Na hodinách nepoznají kolik je hodin, během dne nejsou 

orientováni, zda je ráno nebo odpoledne. Pomalu se uzavírají sami do sebe, působí zasněně, 

nekontrolují své pocity. 
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V tomto stádiu je důležitá individuální a vcítěná komunikace, navození pocitu jistoty a 

bezpečí. Stále nezapomínáme na techniku centrování. Nemocný velmi pozitivně reaguje na 

jemné doteky, srdečnost a blízkost. V této fázi často můžeme pozorovat, že nemocný má 

naléhavou potřebu jít „domů“, proto je zde o to intenzivnější potřeba navození pocitu jistoty a 

bezpečí, kdy se nemocný zbavuje strachu a frustrace. 

K tomu nám mohou pomoci verbální i neverbální validační techniky, jako například – 

sledování /zrcadlení pocitů a pohybů. Při této technice opakujeme držení těla, pohyby, výrazy 

obličeje, rytmus dýchání.  Jedná se o něco jiného než napodobování. Při této technice se 

terapeut musí naprosto ztotožnit s nemocným, aby tak mohl získat jeho důvěru a pomohlo mu 

to vybudovat vztah beze slov. 

Přínosem jsou i předchozí popsané techniky. Nezapomínáme na udržování dlouhého 

upřímného očního kontaktu, kterým dáváme najevo, že rozumíme tomu, co nám nemocný 

sděluje. Můžeme tím zmírnit strach nemocného a stále pracujeme na budování důvěry. 

Pracujeme stále s velkou opatrností, vnímáme, kam až nás klient pouští, co je mu příjemné a i 

když v tomto stádiu většina klientů pozitivně reaguje například na jemné doteky, nemusí to 

být pravidlem u každého nemocného. Ani rozhovor by neměl přesáhnout déle jak 5 minut, ale 

zato by měl probíhat přibližně 6x až 8x za den. Během takového rozhovoru můžeme využít 

technik hudby a je dobré, aby rozhovor probíhal v atmosféře příjemného prostředí. 

Stádium třetí: opakující se pohyby 

 

V tomto stádiu se klient uzavírá čím dál tím více sám do sebe, do svých vzpomínek. 

Přestává reagovat na své okolí, je stále více se svými vzpomínkami, někde hluboko ve své 

minulosti, možná ve svém dětství. Jestli potlačoval kdy své pocity, tak ty teď nechává volně 

běžet a ty se začnou projevovat opakujícími se pohyby. Houpe se ze strany na stranu, kdy 

tento pohyb může připomínat hospitalizmu, klepe prsty, podupává nohama, pokyvuje hlavou, 

hraje si stereotypně s různými předměty. Klienti nevědí a nerozumí, proč se jim tyto pohyby 

dějí, a proto s nimi nemohou ani přestat. Není proto ani na místě jakkoli je v těchto pohybech 

omezovat, upozorňovat na ně, nebo dávat najevo, že by mohly být pro okolí obtěžujícími. Je 

pravděpodobné, že pohyby těla nahrazují řeč a v myšlenkách se snaží nemocný obnovit osoby 

nebo události z minula.  

V tomto stádiu hraje také velmi důležitou roli neverbální validační technika. 

Používáme hudbu. Zpíváme a pouštíme písničky z dětství, které jsou pro nemocného 

uklidňující a navozují pocit důvěry. Důležitá je technika doteku. Klienti mají v tomto stádiu 

velkou touhu po pocitu blízkosti, proto dotykem můžeme vyjádřit účast, pochopení a 
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podporu. Používáme doteky na rameno, paži, prsty, eventuálně tvář seniora, které 

doprovázíme jednoduchými větami. 

 

 

Stádium čtvrté: vegetace 

 

V tomto posledním stádiu  nemoci, je nemocný již zcela upoután na lůžko a odkázán 

na péči ošetřujícího personálu. Většinou leží v pozici embrya. Již vůbec netuší, co se sním 

děje, je úplně uzavřený sám do sebe, nekomunikuje a většinou nijak nereaguje na své okolí. 

Jakkoli nebojuje, zcela vzdal své potřeby i svůj život. Nemocný v tomto stádiu může takto 

přežívat, neboli podle Naomi Feil, vegetovat několik měsíců. Proto také tuto poslední fázi 

nazýváme stádiem vegetace. Nikdo neví, co se v těchto posledních dnech, mnohdy i měsících 

nebo let uvnitř takového člověka odehrává. Toto je konečné stádium, které končí smrtí. 

Lidé v tomto stádiu potřebují především emocionální teplo, proto jsou na místě 

především neverbální validační techniky, které by měly být krátké, ale za to časté. Používá se 

Bazalní stimulace, hudba, zpívané písničky z dětství, empatie, starostlivost, vcítěné doteky.   

 

 

 

 

 

PODKLAD PRO ZÁKLADNÍ TEORII VALIDACE  

 

 Co dalo směr a podklad pro základní teorii Validace podle Naomi Feil jsou 

psychoterapeutické směry, které mají původ u různých teoretiků analytické a humanistické 

psychologie a psychoterapie (např. Erikson, Freud, Jung, Maslow nebo Rogers). Naomi Feil 

navazuje svým konceptem na vývojovou psychologickou teorii psychologa a psychiatra Erika 

H. Eriksona. Ten popsal osm životních vývojových stádií. V každém tomto období se jedinec 

setkává s nějakým typem psychosociálního konfliktu a krize. Jedinec se nějakým způsobem 

vyrovnává se svými krizemi ve svém životě, v různém životním období a to ho také ovlivňuje 

do budoucna.  

Poslední období nazývá Erikson obdobím dospělosti, tedy od šedesáti let do smrti. 

V tomto období člověk bilancuje svůj život i fakt blížící se smrti. V tomto období by také 

člověk měl přijmout svůj vlastní život, dopracovat se k životní moudrosti, tedy dosáhnout 
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osobní harmonizace. Při nedostatku této harmonizace se objeví projevy strachu ze smrti, 

zahořklost, deprese a zoufalství z toho, že čas už se krátí. Člověk nedokáže dosáhnout smíření 

a pravděpodobnost oddalování smrti v konečném stádiu nezodpovězených otázek se zvyšuje. 

 

Vegetování/živoření 

 

N. Feil nazývá poslední životní období slovem „vegetace“ – vegetování/živoření. Feil 

charakterizuje poslední stádium, ve  kterém senior ve vysokém věku nedosáhl pocitu 

ucelenosti, integrity svého života. Z důvodu přechodu do poslední fáze života, je snahou 

vyřešit konflikty z předcházejících vývojových stádií, do kterých se vrací. Tento stav je 

označován jako stav dezorientace.  Za dezorientovaného považuje Naomi Feil člověka ve 

velmi vysokém věku, který není schopen jakkoli koordinovat své chování, ulpívá na 

zastaralých rolích, potýká se s mnoha nevyřešenými pocity, stahuje se z přítomnosti do 

minulosti, aby mohl přežít, má významný pokles kognitivních funkcí a není již schopen 

intelektuálního náhledu a pochopení. 

 Feil vysvětluje: „Nejde tu o vědomí návrat do minulosti, jako v Eriksonových stádiích 

vysokého věku. Jde o hlubokou potřebu v pokoji zemřít. Osoby, které ve vysokém věku 

dosáhli integritu, se nikdy nedostali do fáze vegetování. Z důvodu prodlužování života, bude 

stoupat počet starých lidí, kteří se dostanou do posledního stádia zpracovávání.“ 

Na člověka s demencí se tedy nedíváme přes příznaky onemocnění, ale vnímáme ho 

jako jedinečnou bytost se svými potřebami, které je nevyhnutelné uspokojit, aby jeho odchod 

byl pokojný a vyrovnaný. 
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 (Viz tabulka strana č. 13. Tabulka je doplněna také o stádia, které vypracovala a N. Feil  a 

Kler- Rubin 2005)   
Vývojové 
stádium 

Charakteristika 
psychosociální krize a 

cnost 

Chování starého a 
dezorientovaného člověka 

 
Nemluvně 

 
Důvěra versus nedůvěra 

NADĚJE 

Obviňování druhých, pociťují 
beznaděj 
Shromažďování věcí, nejí důvěru v 
druhé 

 
Ranné dětství 

Autonomie versus 
zahanbení, pochybnosti 

VŮLE 

Poslušné děvče a chlapec 
neříká“ NE“, strach z rizika a ze 
ztráty kontroly, sebe 
zpochybňování 

 
Hravý věk 

Iniciativa versus pocity 
viny 
CÍL 

Strach z nových věcí, plačtivost, 
pocity viny 

 
Školní věk 

Úsilí versus 
méněcennost 

KOMPETENCE 

Obviňování, „ já nestojím za nic“, 
deprese 

 
Adolescence 

Identita versus 
pochybnost identity 

VĚRNOST 

Rozvíjení sexuálních pocitů „pod 
mojí postelí leží muž“, změna 
vlastního JÁ, používají jiná jména 

Ranná 
dospělost 

Intimita versus izolace 
LÁSKA 

 Uzavírání se do sebe, izolace od 
ostatních, závislost 

 
 

Dospělost 

 
Generativita versus 

stagnace 
STAROSTIVOST 

Držení se starých, odložených 
sociálních rolí, hoří ostatním co a 
jak musí něco udělat „Chci stále 
pracovat“, být užitečný, nepřijímají 
změny, které jim přináší staroba 

 
Zralý věk 

Integrita versus 
rozčarování 

MOUDROST 

Sklíčenost, odpor vůči okolí, 
obviňuje druhé nebo sám sebe za 
své chyby, „nestojí za nic“. 
Neschopnost přijmout skutečnost. 

 
Vysoký věk 

podle 
Feil(2005,s.30) 

 
Zpracovávání versus 

vegetování 
V POKOJI ZEMŘÍT 

Nedostatečná orientace 
Dezorientace v čase 
Opakující se pohyby 
Vegetování 
 

www.alzheimer-validacia.sk 
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   Závěr 

       

    Technika Validace nám dokazuje, že svět nemocného může být lepší a příjemnější, 

že ho můžeme udělat jistějším a pozitivnějším. Tato technika také může zlepšit komunikaci 

mezi nemocným a vnějším světem, což vede k navozování větší důvěry. Ukazuje se, že ke 

komunikaci nejsou mnohdy nutná ani slova, stačí dotek, pohled do očí, úsměv, nebo hudba 

abychom se přiblížili a porozuměli pocitu, emocím a potřebám druhého člověka. Pokud se 

nám to podaří, můžeme vidět na tváři nemocného a starého člověka opět úsměv, vnímáme 

opět nabyté sebevědomí, protože vnější svět je jím lépe snášen, chápán a nedochází k tak 

rychlému ponořování se sám do sebe, do vnitřního světa. Pomocí Validace může nemocný 

vyřešit své nevyřešené životní otázky a dojít tak ke smíření, aby mohl zemřít v klidu. 

Můžeme pomoci nemocnému stabilizovat pocity strachu i úzkosti, které mohl dávat najevo 

různými pohyby, křikem, gesty a znovu obnovit příjemné prožitky z minulosti.  

Jak jsem již říkala na začátku, pro pečujícího, může být kontakt s nemocným trpícím 

Alzheimerovou nemocí velmi frustrující a přitěžující. Touto frustrací trpí často celá rodina a 

to pochopitelně mnohem více než ošetřující personál, který má možnost se emocionálně 

odpoutat od svého klienta. Validace je vhodnou technikou i pro ně, aby se naučili lépe 

rozumět svým milovaným blízkým. Stanou se pak klidnějšími, když je lépe chápou. Cítí, když 

dochází u jejich blízkých ke smíření se smrtí a lépe se pak s jejich blížícím koncem 

vyrovnávají i oni sami. Začínají si více všímat vlastních reakcí na stáří, vyvíjí se u nich větší 

povědomí o sobě samém. 

 
Díky vcítění se do dezorientovaného klienta se dá často naučit chápat důvody jejich 

dezorientace. Můžeme se tím naučit, co je potřeba k úspěšnému stárnutí, například: rozeznat 

vlastí nevyřešené životní úlohy a snažit se, abychom k nim nestavěli zády ještě před tím, než 

dosáhneme vysokého věku. 

Helena Haškovcová ve své knize „Fenomén stáří“ vzpomíná na svou návštěvu 

v pražské bohnické léčebně v roce 1982, kde se poprvé tváří tvář setkala s ženami 

postiženými demencí. S tehdejším primářem absolvovala vizitu a tehdy vstupovala do již 

druhého pokoje:  

…V dalším pokoji s osmi lůžky a velkou rohovou lavicí se nabízí zvláštní obraz, staré 

ženy většinou sedí, dívají se, ale nevidí. Několik z nich podřimuje u stolků, několik stojí. Je 

ticho. Ženy čekají, není na co, ale ony to nevědí. Nemluví ani k sobě, ani mezi sebou. Všechny 
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jsou oděny do erárních šatů, na kterých není ani jediný knoflík, ani pásek. Neznalá poměrů se 

ptám proč. „Všechno může být zbraň, všechno je nebezpečné, každým takovým předmětem se 

mohou poranit, nebo poranit druhé,“ vysvětluje mi sestra… 

…Jedna pacientka náhle vstává a jde k primáři. „Chtěla bych domů, mám krásný 

pevný dům, chci se tam vrátit,“ říká. „Není pevný, shořel, to přece víte,“ vysvětluje klidně 

primář. Pacientka vede nevzrušeně klidně svou řeč dál… „Vy jste ten dům přeci zapálila, 

nevzpomínáte si?“ dodává primář, který ví, že mluví do větru. Jenomže já to v té chvíli ještě 

nevím. Nechce se mi věřit, že ta milá a svým způsobem hezká stará paní nevěří, protože 

nemůže… Ale jak jí vysvětlit, že primář není nelida, který ji jen tak „ pro nic za nic“ zadržuje 

ve svém království. Ta chvíle je nespravedlivé pro ni, pro něj, pro oba. Pacientka nehne ani 

brvou a pokračuje… Jsme zase tam, kde jsme byli. Na začátku rozmluvy, tam, kde cesta nejen 

začíná, ale i končí… 

Tento pokoj byl poslední štací mé návštěvy a také posledním útočištěm nebohých žen. Takhle 

může končit lidský život. Odtud není návratu. „pane primáři dovolte mi otázku,“ poprosila 

jsem již nad šálkem kávy. „Máte při tom všem, co zde denně vidíte a děláte, ještě vztah 

k ženám a smysl pro jejich krásu?“ Ten ušlechtilý muž bez váhání odpověděl: „ Ano“ a po 

chvilce dodal: „Tohle, co jste viděla je tristní, ale není to tragické. Ty ženy žily svůj život. 

Podívejte – lékařka, ekonomka, švadlena, Měly děti, manžela, práci, štěstí a smutky, prostě 

život. Tohle je druh stáří. Dříve se řeklo – je stará a proto si nic nepamatuje, dnes ji pošlou 

sem. Tohle patří taky k závěru života. Život je strašně krátký, krása pomíjivá. Teď ji vlastně 

více obdivuji a prožívám. Ty ženy zde již nic neprožívají, nehovoří o smrti, nebojí se, 

nepřemýšlejí o ní a asi ani o ničem jiném. Žijí, ale neumírají.“… 

…Vrátila jsem vděčný pohled k primáři. Reprezentoval pro mě život v tomto podivném 

ztřeštěném světě. Vyslovila jsem mu obdiv. Všimla jsem si totiž, že po celou tu dobu, co mě 

provázel oddělením, ani jedenkrát nepoužil vůči pacientkám hanlivé oslovení ani paušální 

babi. Pro něho zůstala každá z těch žen „děvčátkem, dívenkou, holčičkou, výjimečnou 

babičkou.“… 
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1. Úvod 
Psychoterapie a umění mají mnoho společného. Oba tyto fenomény ovlivňují lidskou 

psychiku, psychoterapie psychologickými prostředky, umění prostředky uměleckými. Ne 

nadarmo do oblasti „artes liberales“ (svobodných umění) patřila již v době středověku také 

dialektika (tedy umění vést rozhovor), přitom rozhovor lze považovat za stěžejní techniku  

i v oblasti psychoterapie. 

 

2. Umění 
Umění existuje odedávna a snaha využívat ho jako léčebný prostředek se objevuje již ve 

starém Řecku. Například Pythagoras považoval hudbu za projev řádu vesmírné harmonie 

s tím, že naplnění tohoto řádu vede k harmonii lidské osobnosti.33 Podle Aristotela mluvené 

či psané slovo pracuje s uvědomováním člověka, působí na jeho emoce.34 

 

Původně existoval pouze jeden druh umění, který prezentoval umělecký výtvor v reálném 

čase – jednalo se o zpěv, tanec, vyprávění nebo hru). Dnes tyto druhy umění nazýváme 

scénickými. Později začalo být umění zachycováno slovem nebo obrazem – v takovém 

případě hovoříme  

o reprezentativním umění. Až po dalších sedmi tisících letech došlo k zaznamenávání umění 

formou dat, vznikla záznamová média  

a záznamová umění.35 Tato sehrávají značnou roli v dnešní době, můžeme říci, že většina 

umění je dnes sledována spíše ze záznamu, než živě. Typickým reprezentantem takových 

umění je právě film, který je stěžejním tématem mojí práce. 

 

Umění je těžké definovat. Na otázku, zda je pojem umění logicky vymezitelný, odpověděl 

významný český estetik a teoretik umění Jaroslav Volek kladně: "Jádrem pojmu umění jsou 

právě takové výtvory lidské činnosti, které jsou v podstatě od svého počátku celkem bez 

výkyvů pokládány za umění a umělecky též v praxi působí."36 Při přečtení této definice mě 

napadla paralela s terapií. Snad by bylo možné zkonstatovat, že jádrem pojmu terapie jsou 

právě také procesy v lidské činnosti, které jsou v podstatě od svého počátku celkem bez 

výkyvů pokládány za terapii a terapeuticky též v praxi působí. 

 

Slovem umění označujeme jednak tvorbu umělce (tj. činnost), zároveň však také umělecké 

dílo (tedy dílo umělcovo). 

                                                           
33 Marina Stejskalová: Psychoterapie uměním, s. 44 
34 tamtéž, s. 134 
35 James Monaco: Jak číst film, s. 23 
36 Jiří Kulka: Psychologie umění, s. 16 
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Umění můžeme dělit také podle využívaných materiálů nebo uměleckých postupů, na umění 

výtvarné, hudební, taneční, literární, dramatické  

a záznamové. Všechny uvedené typy umění jsou dnes využívány jako prostředky 

psychologického působení.  

 

3. Funkce umění 
Umění působí v řadě funkčních oblastí. Biologická funkce umění se projevuje podněcováním 

smyslových orgánů a různých psychických  

i fyzických procesů. V důsledku působení umění může docházet ke snížení napětí (relaxaci), 

ale také k jeho zvýšení (tonifikaci). Mezi psychologické funkce umění patří funkce kognitivní 

(díky umění získáváme nové poznatky a informace), expresivní (napomáhá lepším 

vyjadřovacím schopnostem  

a emočním expresím), výchovné a také abreaktivní (umění slouží k uvolnění odreagováním). 

Sociální funkce umění ovlivňují komunikaci mezi lidmi a napomáhají k identifikaci člověka ve 

společnosti, pomáhají mu orientovat se v pozicích a rolích, které mu ve společnosti přináleží. 

Kulturní funkce umění zprostředkovávají přenos základních vzorců chování v dané kultuře, 

ale také kulturní hodnoty. Duchovní (spirituální) funkce se promítají do náboženských 

systémů, ale také např. do mystiky. Ekonomická funkce přichází na řadu v okamžiku, kdy se 

umění stává zbožím.37 

 

4. Umění a jeho využití v psychoterapii 
Každé umění je reprezentováno způsobem umělecké tvorby a uměleckým výsledkem. 

Výtvarné umění je reprezentováno malířstvím, grafikou, plastikou, a pokud je využíváno 

v psychoterapii, hovoříme o arteterapii. Do hudebního umění patří hudba hraná na hudební 

nástroje, ale také zpěv. Využití hudby v oblasti psychoterapie nazýváme muzikoterapií. 

Zvláštní odnoží muzikoterapie je zvukoterapie, která využívá jako prostředek působení zvuky 

přírody. Taneční umění, to je tanec sólový i párový, patří sem však také např. balet. 

Využíváme-li tanec v psychoterapii, jedná se  

o taneční terapii. Kromě tance však můžeme využívat netaneční pohyb, potom se jedná o 

pohybovou terapii. Literární umění je reprezentováno zejména četbou knih. Četba (ať už 

čteme sami nebo společně s terapeutem či ve skupině) je hlavním prostředkem v oblasti 

biblioterapie. Dramatická umění – to je nejen divadlo, ale také pantomima nebo loutkové 

divadlo. Dramatická umění jsou využívány jako prostředek psychologického působení 

v oblasti dramaterapie, psychodramatu nebo teatroterapie. Mezi záznamová umění řadíme 

                                                           
37 Jiří Kulka: Psychologie umění, s. 22–23 
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fotografii, film a další multimediální typy umění. Pokud využíváme při psychoterapii jako 

prostředek film, hovoříme o filmové terapii, filmoterapii nebo také cineterapii. 

 

5. Co nabízí film 

Film disponuje mezi uměními mnoha nej: je jedním z nejmladších druhů umění (přesto, že 

počátky filmu lze zasadit už do období konce 19. století). Je uměním nejkomplexnějším 

(působí mnoha různými prostředky, kterými jsou obraz, hudba, dialog, osvětlení, střih, 

zejména však příběh), všemi těmito prostředky diváka vtahuje do děje a tím se stává 

nejpůsobivějším, ale také nejagresivnějším typem umění. Je velice populární, vydělává 

nejvíce peněz, ale je také uměním nejdražším. A v neposlední řadě – díky záznamovým a 

reprodukčním zařízením – je film také přístupný skoro každému (a často zadarmo). 

 

Film – i když stylizovaným nebo pozměněným způsobem – zobrazuje velice věrně realitu. 

Obrazy na plátně v divákovi otevírají otázky o světě,  

o vlastních životních cílech, o svojí roli (rolích) v životě. Filmy přestávají být jen nezávaznou 

zábavou, stávají se něčím, co vstupuje do našich životů, co ovlivňuje svět, v němž žijeme, i 

to, jak se lidé reálně chovají. Čím více je toto ovlivňování skrze filmy neuvědomované, skryté 

pod rouškou neškodné zábavy, tím více může být manipulativní.38 

 

Film vytváří možnosti virtuální reality, proto člověk sledující děj může ději uvěřit, být do něj 

zatažen, ztotožnit se s postavami a na okamžik vidět svět jejich očima. Film může být 

mocným a jedinečným terapeutickým prostředkem.39 

 

6. Receptivní a aktivní filmová terapie 
Průběh filmové terapie má řadu společných rysů s ostatními metodami psychoterapie umění. 

V této části se však soustředím pouze na psychoterapii, která jako prostředek 

psychologického působení využívá film. 

 

Psychoterapie uměním využívá dva přístupy: receptivní a aktivní (nebo také produktivní).  

V oblasti receptivní psychoterapie je umělecký výtvor předložen klientovi, klient mu 

naslouchá nebo ho sleduje. V oblasti aktivní psychoterapie se klient podílí na umělecké 

tvorbě. 

 

Přesto, že dnešní technické možnosti umožňují zaznamenávání, nahrávání nebo natáčení 

různých situací každému majiteli mobilního telefonu, není  
                                                           
38 Helena Bendová: Ukradené obrazy. In: Cinepur, č. 61, 01-02 2009, s. 002. 
39 Marina Stejskalová: Psychoterapie uměním, s. 177 
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u nás aktivní přístup v oblasti filmové terapie využíván příliš často. Soustředím se tedy pouze 

na receptivní přístup. 

 
7. Film jako psychoterapeutické umění 
Film pracuje s naším uvědomováním, učí nás vidět se v různých životních rolích, učí nás 

dívat se na věci s odstupem. Film nám však také umožňuje vcítit se do role někoho druhého, 

učí nás vidět životy a problémy druhých, podněcuje v nás empatii.  Film nám však také 

nabízí to, co v reálném životě nemáme, po čem toužíme, čeho se nám nedostává. Může být 

únikem z reality, prostředkem odreagování se od vlastních starostí, způsobem, jak 

zaměstnat svůj mozek i pocity něčím jiným, než aktuálními nebo dlouhodobými problémy. 

 

Filmovou terapii lze využívat jak v individuální terapii, tak při práci se skupinou. Film musí 

odpovídat věku klienta (věkové struktuře skupiny), schopnostem porozumět tématu 

(příběhu), musí vycházet z tématu, které je pro klienty aktuální. Film je vhodné vybírat 

společně s klienty, terapeut může nabídnout více titulů, a klienti si vyberou jeden z nich. 

Terapeut musí být s filmem, který nabízí, a má být prostředkem terapeutického sezení, dobře 

seznámen. Dobrá znalost filmu terapeutovi nabízí využití témat, která se v něm objevují, 

zároveň napomáhá dobré přípravě terapeutického sezení. Vzhledem k tomu, že v oblasti 

filmové terapie se často pracuje jen s ukázkami filmů, vybírají se vhodné scény, dohledávání 

začátku takové scény by mohlo působit při terapeutickém sezení velmi rušivě a kazit 

atmosféru.40  

Stejně tak by měli být s obsahem stručně seznámeni klienti – mělo by být představeno téma 

(nebo témata), která se ve filmu objevují. Sám klient by měl být ten, který posoudí, zda se 

tímto tématem chce právě teď zabývat. 

 

Pro terapeutickou práci jsou nejvhodnější filmy s otevřeným koncem – podněcují fantazii, 

vytváří prostor pro představivost, budí aktivitu klienta.  

 

8. Práce s filmem ve skupině 
Pro filmovou terapii doporučuji skupinu o max. počtu 10 osob. Místnost, ve které bude film 

promítán, by měla být vybavena odpovídající technikou, aby bylo sledování filmu pro 

všechny klienty stejně komfortní. Zároveň by měla místnost umožnit společnou diskusi 

klientů (pokud se jedná o práci ve skupině). 

 

                                                           
40 V příloze této práce naleznete ukázku rozboru filmu „Láska“ ve formě, která je již připravena pro práci 
s klienty. 
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Existují dvě možnosti, jak filmovou terapii organizovat – buď se jedná  

o společné sledování filmu a následnou reflexi, nebo se jedná  

o psychoterapeutickou skupinu s tématem filmu, který viděli klienti na doporučení terapeuta 

samostatně již předem. První varianta se zdá příhodnější, protože film může spustit 

nepředvídatelné reakce, proto je vhodnější, aby terapeut byl přítomen sledování a vytvořil tak 

bezpečné prostředí pro sledování. Zároveň i reakce bezprostředně po sledování jsou jiné – 

autentičtější – než reakce s odstupem. 

 

Pro účely filmové terapie je možné využívat dokumentární i „fikční“ filmy, jako vhodné se jeví 

filmové pohádky a různé animované filmy (a to i pro dospělé diváky). Pro rozvoj imaginace 

nebo navození relaxační atmosféry ve skupině lze využít i hudební filmy. Terapeut, který se 

rozhodl film využívat jako prostředek pro psychoterapeutickou práci, by měl kromě 

psychoterapeutického vzdělávání mít také dobrý přehled o filmovém umění, a měl by mít tzv. 

„nakoukáno“. Je to stejné jako v jakékoli jiné práci – až praxí a soustavným vzděláváním se 

člověk začíná v oboru dobře orientovat, čerpat z různých zdrojů, orientovat se v odborné 

literatuře. Terapeut, nabízející jako prostředek působení film, musí filmy dobře znát a vědět, 

jaká témata vybraný film nese, a jak může působit na psychiku člověka příběh i jeho 

zpracování. 

 

V dnešní době se točí stále delší filmy, a proto je těžké určit délku terapeutického sezení. Pro 

vyspělou skupinu klientů přichází v úvahu, že v rámci jednoho sezení bude možné shlédnout 

celý film a poté bude ještě prostor pro terapeutickou práci. Řada klientů má však různá 

omezení (ať jsou to omezení vyplývající z jejich somatického stavu, věku, omezené možnosti 

soustředění nebo pozornosti). V takových případech doporučuji buď filmy s kratší stopáží, 

rozdělení jednoho filmu do více terapeutických sezení, případně využití jen některých částí 

(sekvencí) z filmu. Prostor pro reflexi filmu je pro psychoterapeutickou práci stěžejní, nesmí 

být tedy zkracován na úkor délky filmu, a klienti by měli mít pro tuto aktivní část skupiny 

dostatek energie. 

 

9. Setkání s praxí 
Při psaní této teoretické práce jsem se samozřejmě toužila seznámit  

i s praxí některého zařízení, které využívá film jako terapeutický prostředek. Jako jeden ze 

stěžejních zdrojů při psaní práce jsem využívala knihu PhDr. Mariny Stejskalové, CSc. 

s názvem Psychoterapie uměním. PhDr. Stejskalová využívání filmovou terapii při své práci 

psychologa ve Fakultní nemocnici v pražském Motole, na stáž do tohoto zařízení však není 

možné se dostat. 
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Jedinou mojí praktickou zkušeností tak byl večer filmové terapie, který pořádá brněnské 

Centrum mandala. Průvodkyní večerem byla Mgr. Kristýna Mikscheová, kterou téma využití 

filmu v terapii zaujalo, bylo předmětem obou jejích závěrečných prací při vysokoškolském 

studiu,  

a tomuto tématu se dále věnuje ve své praxi.  

Večer filmové terapie byl setkáním skupiny sedmi lidí, kteří se navzájem neznají, a spojuje je 

vlastně jen zájem o film. Při tomto konkrétním sezení byly využity ukázky ze čtyř žánrově 

velmi odlišných filmů (od večerníčka, přes animovaný film, po ukázku části jednoho dílu 

amerického seriálu). Po každé ukázce následovala reflexe ze strany všech členů skupiny.  

Přesto, že se domnívám, že takto realizované večery filmové terapie jsou spíše večery 

filmovými, než terapeutickými, návštěva Centra mandala ve mně otevřela řadu otázek, které 

jsou s praktickým využitím filmu v terapii spojeny. Týkají se výběru cílové skupiny, volby 

prostředí, výběru filmů  

a informování účastníků o něm, tempa průběhu skupiny, jeho délky, podávání občerstvení, 

nejasná je problematika autorských práv...  

Přesto i mě myšlenka využívat filmy pro otevřená skupinová setkání s prvky terapie zaujala a 

budu se jí dále zabývat. 
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Příloha – rozbor filmu „Láska“: 

Láska (L’Amour) 
Scénář a režie: Michael Haneke 
Stopáž: 2:07:00 
Země původu: Německo, Francie, Rakousko 
Rok výroby: 2012 
 
Hrají: 
Jean-Louis Trintignant (Georges), Emmanuelle Riva (Anne), Isabelle Huppert (Eva, dcera) 
 
Anotace: Manželé Georges (Jean-Louis Trintignant) a Anne (Emmanuelle Riva) jsou učitelé 
hudby. Jejich láska a pevné pouto, které se prohlubovaly roky společného života a vášní pro 
klasickou hudbu, je náhle vystaveno těžké zkoušce. Stáří si vybírá svou daň – Anne prodělá 
mozkovou mrtvici  
a její okolí se musí smířit s její proměnou. Nic není jako dřív ani pro jejich dceru Evu (Isabelle 
Huppert). Michael Haneke se ve svém nejnovějším filmu zaměřil na subtilní téma lásky 
bojující s nevyhnutelným. 
 
Rozbor filmu Láska 
Při rozboru tohoto filmu jsem se zaměřila jen na vybrané scény, u těch, které považuji za 
vhodné pro terapii, jsem formulovala témata, kterých se týkají. 
 
0:07:45 - 0:15:21 
Manželé snídají, Georges objednává opraváře dveří, které jim minulou noc někdo poškodil. 
Anna najednou přestane reagovat. Georgese to vyděsí, mluví na svou ženu, otírá ji mokrým 
ručníkem. Po chvíli se Anne probere. Mluví spolu o tom, co se stalo, ale Anne si nic 
nepamatuje. Georges chce volat doktora, Anne nesouhlasí, ale když si chce nalít čaj z 
konvice do hrníčku, lije čaj mimo. Přichází ataka. 
 
V Georgesově i Annině životě se objevuje nová situace. Přichází nemoc, která se jim dosud 
vyhýbala. A s ní přichází moment překvapení, vyděšení, bezmoc, ale také vědomí, že se 
život mění, že nevíme, jaký bude dál. 
Téma: Jak zareagovat v situaci, kdy je ohrožen život blízkého člověka.  
 
0:18:37 - 0:20:36 
Rozhovor otce s dcerou o tom, jak probíhala operace. Georges mluví  
o tom, jak budou s Annou společně žít dál. Je rozhodnutý, že to zvládnou.  
 
Tato scéna je hlavně o naději a odhodlání. Georges o věcech nepřemýšlí, přijímá novou 
situace takovou, jaká je. Neříká si o pomoc dcery, věří, že zvládli v manželství horší věci. 
Pomoc považuje za součást jejich vztahu  
a lásky. Neváhá. 
Téma: Umět se připravit na dobu, kdy partner bude potřebovat naši pomoc. Jak se na 
ni připravit? Obětování bez výčitky je možné, pouze pokud je mezi lidmi láska. Stejně 
jako postižený potřebuje pomoc toho druhého, i ten, kdo pomáhá svému partnerovi, 
potřebuje jeho. Jejich životy jsou neoddělitelně spojeny. 
 
0:24:58 - 0:25:54 
Anne se vrací z nemocnice, je ochrnutá na pravou stranu. Prosím manžela, aby jí slíbil, že jí 
už nikdy nedá do nemocnice. Georges nic slovy neslíbí, jedná se o nevyřčený slib, pro oba 
stejně závazný. 
 

http://www.imdb.com/name/nm0004462/?ref_=tt_cl_t1
http://www.imdb.com/name/nm0001376/?ref_=tt_cl_t3
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Georges se raduje, že Anne je opět doma, na druhou stranu je postaven před skutečnost, že 
se o ni bude muset starat do konce jejího života. Je to veliká zátěž, a také nejistota, neví, co 
všechno přijde. Anne si možná lépe, než Georges, uvědomuje, co je teď čeká. 
 
Téma: Jak se vyrovnat s novou životní situací. Je těžké slíbit něco,  
o čem nevíme, jaké nároky to na nás bude klást? Co všechno po nás může chtít bližní, 
se kterým jsme strávili celý život? Je to samozřejmost?  
 
0:38:11 - 0:44:12 
Georges se vrátí z pohřbu kamaráda a najde Anne na chodbě na zemi pod otevřeným 
oknem. Vypadá to, že se pokusila skočit z okna. Georges pomůže Anne na vozík a v 
obýváku popisuje bizarní pohřeb. Anne se mu svěří, že tenhle život pro ni nemá smysl, 
nechce v něm pokračovat. Ne kvůli Georgesovi, který se o ní musí starat, ale kvůli sobě. 
 
Poprvé se ve filmu objevuje vyslovené téma smrti, navíc smrti dobrovolné. Anne dává 
manželovi najevo, že už nechce žít dál. To je pro Georgese nové, je bezradný, neví, jak 
reagovat, ani co přijde dál. Anne může chtít odejít ze života nejen kvůli svému zdravotnímu 
stavu, ale také proto, že už nechce být přítěží. 
 
Téma: odchod ze života, rozhodnutí pro sebevraždu, má na to člověk těžce nemocný 
právo? Bude stále přítomné ohrožení sebevraždou? Máme oprávnění takovému 
rozhodnutí bránit? A pokud ano, jakým způsobem? 
 
V tomto okamžiku by se dal film rozdělit. 
 
1:10:46 - 1:13:21 
U Georgese a Anne jsou na návštěvě dcera s manželem. Dcera sedí  
u matky, jejíž stav se po druhé mrtvici výrazně zhoršil. Vůbec nerozumí, co Anne říká. Zeť 
sedí s Georgesem v obýváku a mluví o výpomoci ošetřovatelky, kterou si Georges chce 
najmout na výpomoc. Dcera přichází z matčina pokoje vyděšená, nechápe, co se děje. Oba 
s manželem se ptají Georgese, zda by nebylo lepší ji léčit v nemocnici. Georges jim 
vysvětluje, že v nemocnici by si Anne nenechali, dali by ji do zotavovny, kam Anne nechce. 
Georges připomíná slib, který Anne dal - nechá si ji doma  
a postará se o ni s pomocí ošetřovatelky. 
 
Dcera matce nerozumí. Není s ní v každodenním kontaktu, žije mimo Francii. Cítí bezmoc, 
svoji matku vždy viděla v dobré kondici, nyní jí vidí jako bezmocnou nemocnou stařenu. 
Snaží se najít nějaké profesionální řešení, protože neví, jak jinak by mohla pomoci. Georges 
se cítí radami dcery a zetě dotčený, místo, aby ho pochválili, dávají mu návrhy na jiná řešení. 
Nemoc Anne se stala trvalým tématem jeho života. Proto v závěru prosí, aby mluvili o něčem 
jiném. Dcera se ptá: „O čem?" 
Jako by pro Georgese existovala jiná témata, pro dceru však v danou chvíli neexistují. Cítí se 
vinna, že za chvíli odjede a nechá otce, aby pečoval  
o matku sám? 
 
Téma: odpovědnost za umírajícího blízkého, naše možnosti při péči  
o něj, pomoc ze strany těch, kteří s postiženým nežijí. Podpora, odpovědnost, vina, 
hodnoty. 
 
1:29:01 - 1:31:30 
Georges propustil druhou ošetřovatelku, protože se k Anne nechovala hezky. Péče tedy 
zůstává na něm a na ošetřovatelce, která chodí 3x týdně.  
Georges se pokouší dát Anne napít, ona se brání, nechce pít. Georges je zoufalý, připomíná 
Anne slib, že jí nedá do nemocnice, ale k tomu potřebuje, aby ona spolupracovala. Pokud 
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nebude pít, zemře. Anne přesto vodu, kterou jí nalije do úst, vyprskne. Georges to nevydrží, 
Anne uhodí. Omlouvá se. 
Scéna je přelomová v tom, že si Georges začíná uvědomovat, že veškerá jeho snaha je 
marná. Uvědomuje si, že pokud Anne nebude spolupracovat, je to známka, že už nechce žít. 
V takovém případě je veškerá jeho snaha marná. Je zoufalý, bezmocný, neví, jak dál. 
 
Téma: Naše omezené možnosti pomoci druhému. Co mohu dát člověku, který chce 
odejít ze života? Jak moc mu v tom mohu a mám bránit? 
 
1:43:50 - 1:50:00 
Georges se holí v koupelně, slyší Anne, jak křičí: "Bolí, bolí...". Přichází k ní do ložnice, ptá 
se, kde ji bolí, je vyděšený… Poté ji vezme za ruku a povídá jí příběh z dětství. Vypráví jí, jak 
ho maminka, když byl malý, poslala na tábor, kde se mu vůbec nelíbilo. Domluvili se, že jí 
bude posílat pohlednice, pokud se mu bude na táboře líbit, bude kreslit květiny, pokud ne, 
hvězdy. Pohlednice byla plná hvězdiček. Po celou dobu vyprávění hladí Anne po ruce, Anne 
se zklidní, vypadá spokojeně, skoro se usmívá. 
Když Georges příběh dovypráví, vezme polštář, a Anne udusí. 
 
Georges nerozumí, proč Anne křičí, neví, kde ji bolí, neví, jak ji pomoci.  
A tak se rozhodne. Vyprávěním příběhu a dotekem ji uklidí a rozloučí se  
s ní. Přistoupí na Anniny nevyslovené prosby a ukončí její život. 
 
Téma: Eutanázie, kde vzít odvahu na takové řešení. Porozumíme člověku, který se 
takto rozhodne? Uvědomujeme si, jak těžké rozhodnutí to je? Jak tíživá je situace, 
která nás k takovému rozhodnutí dovede? A jak těžké bude s tím dál žít? 
 
V závěru filmu Georges se snaží chytit holuba, který jim vlétl do haly oknem světlíku. Povede 
se mu to, znovu ho pustí. Později to popisuje Anne  
v dopisu. V dalším záběru odpočívá Georges na lůžku v malé ložnici. Najednou slyší, že 
vedle v kuchyni teče voda. Vidí Anne, jak domývá nádobí, pak ho vyzve, ať se oblékne. 
Společně odcházejí z bytu pryč. 
V poslední scéně přichází do bytu dcera, prochází prázdným bytem. 
 
Georges se snaží smířit s odchodem Anne, komunikuje s ní formou dopisu, přivolává si ji ve 
vzpomínkách. Nakonec s Anne odchází. Není zřetelné, jak vlastně jeho život končí. Z první 
scény filmu však víme, že zanechal mrtvou Anne samotnou v ložnici, oblékl ji, učesal, aby 
byla připravená k pohřbu. Sousedi po osmi dnech přivolají hasiče, kteří ji takto naleznou. 
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1. Co je cílem této práce 

 
Cílem této  práce je představit integrativní přístup výcviku Skálova institutu (dále SI)  i 
princip sebezkušenosti. Integrativní přístup napomáhá vychovat psychoterapeuta, 
který je pro své klienty univerzálnější a flexibilnější, sebezkušenost je zásadní pro to, 
aby se budoucí psychoterapeut mohl ve své práci s klienty  opřít o své zralé 
sebepojetí.   
Mí kolegové, frekventanti Skálova institutu zde najdou přehled možností výcviků i 
v jiných tzv. čistých směrech  a mohou se tedy  inspirovat, budou-li chtít ve svém 
psychoterapeutickém vzdělávání pokračovat.  
Pro ty, kteří o výcviku ve Skálově institutu uvažují, může být tato práce seznámením 
se systémem výcviku a informacemi o tom, co by je ve výcviku očekávalo.  
 

2. Skálův Institut a jeho lidé  
 

Skálův institut byl založen v červnu 1995 a zaměřuje se na vzdělávání ve skupinové 
psychoterapii.  Zakladateli jsou Magdalena Frouzová a Jiří Heller, žáci docenta 
Jaroslava Skály. Navazují na jeho odkaz, rovněž v systému vzdělávání 
psychoterapeutů na výcvik SUR (název dle tří významných osobností v oblasti léčby 
závislostí Skála Urban Bureš).  
Docent Jaroslav Skála byl lékař- psychiatr, který se celý svůj život zabýval  léčbou 
alkoholismu. Byl také zakladatel první protialkoholní záchytné stanice na světě, 
zřízené v nemocnici v Praze u Apolináře, kde rovněž zahájil fungování prvního 
specializovaného lůžkového oddělení pro studium a léčbu alkoholismu (Lidové 
noviny, 2008) 
Magdalena Frouzová je předsedkyní Skálova Institutu, kvalifikací klinický psycholog, 
manželský a předmanželský poradce a psychoterapeut. 
Jiří Heller je spoluzakladatel Skálova Institutu, rodinný terapeut, psychoterapeut, 
pedagog, dlouholetý vedoucí ženského oddělení protialkoholní léčebny Apolinář.  

 
 

3. Výcvik v integrativní skupinové psychoterapii 
 

3.1.Vysvětlení pojmů: Dynamická  psychoterapie a Integrativní psychoterapie  
 

Výcvik Skálova institutu vychází primárně z metodiky výcviku SUR, komunitní léčby 
závislých pacientů. Ideologicky se hlásí k psychodynamické terapii. Dlouhodobým 
cílem je však vést frekventanty výcviku k propojení všech vhodných směrů a plně se 
tak přihlásit k integrativnímu přístupu.   
Psychodynamická terapie 
Psychodynamická terapie navazuje na psychoanalýzu S.Freuda. Důraz zde není 
kladen jen  na vrozené instinkty, ale také na chování naučené, zejména v dětství (do 
3 resp. 6 let věku). 
V terapeutickém vztahu pracuje terapeut s přenosem klienta i svým protipřenosem. 
Pomáhá klientovi porozumět dynamickým vztahům mezi jeho minulými zážitky a 
současnými postoji. Cílem je odstranění symptomů obtíží (vč. psychosomatických). 
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Integrativní terapie 
Integrativní terapie nenabízí metodu „one size fits all“, ale vychází z předpokladu, že 
každý klient potřebuje individuální přístup a navíc  diferencovaný v různých časových 
obdobích života (deborahward.co.uk) 
Jak uvádí Kratochvíl (2006,s.293) „psychoterapeut má možnost se buď přiklonit k 
některému z aktuálních psychoterapeutických směrů, osvojit si jeho terminologii, 
specializovat se na jeho metodu a být v něm sebejistým a uznaným odborníkem, 
nebo má možnost seznamovat se se všemi směry, vybírat si a kombinovat, zkoušet 
různé psychoterapeutické metody a pokusit se posléze dojít k vlastní syntéze a 
integraci“. 
Integrativní přístup spočívá  rovněž ve spojení psychoterapie individuální a 
skupinové, resp. párové či rodinné, je-li k tomu důvod.  Respektuje také somatické 
faktory a propojuje je s psychikou klienta.  
V rámci výcviku se frekventant učí, že volba metod a technik závisí na osobnosti 
terapeuta, klienta resp. pacienta, jeho aktuálním stavu tj. symptomech a motivaci. 
Postup léčby respektuje a reflektuje přání a možnosti klienta.  
 
 
3.2. Základní charakteristika výcviku ve Skálově institutu 
 
Jak bylo  výše řečeno, výcvik SI vychází původně z psychodynamického směru. 
Využívá tudíž dynamiku komunity a skupinových dějů jak aktuální povahy, tak 
souvislostí s dětstvím, dospíváním či významnými událostmi života. Pracuje se s 
jevy, které se nazývají nevědomí, obrany, přenos a protipřenos.  
Výcvik je určen pro vzdělávání a rozvoj specialistů především z oblasti zdravotnictví 
(psychiatrie, psychologie...), školství (speciální pedagogové, školní psychologové...), 
sociální oblasti (sociální pracovníci ...), ale i komerční sféry (specialisté na lidské 
zdroje, koučové, manažeři...).  
Obecně však výcvik může absolvovat každý, kdo při přijímacím řízení prokáže 
dostatečnou motivaci k práci v psychoterapii ať již jako svém zaměstnání či jen k 
využívání nabytých zkušeností a znalostí ve svém civilním životě a interakci s lidmi 
ve svém okolí.  
Výcvik je rozložen do 5 let (tak jako většina dalších akreditovaných výcviků 
v psychoterapii). Komunita se skládá ze dvou resp. více skupin po cca 10-12 
členech, přičemž každá skupina je vedena dvěma vedoucími (muž a žena).  
Ročně frekventanti absolvují několik víkendových setkání ve skupině tzv. 
sebezkušenostních a jedno komunitní setkání týdenní, které je rovněž 
sebezkušenostní. Kromě toho je povinné penzum teorie (dva teoretické víkendy 
ročně přednášek a seminářů).  
V posledním ročníku se frekventanti dělí na dvě větve: koučinkovou a supervizní. Dle 
zájmu je možné absolvovat paralelně větvě obě, přičemž supervizní větev je 
primárně určena pro frekventanty s klientelou či pracující s psychoterapeutickou 
skupinou.  
Podmínkou obdržení certifikátu je splnění požadovaných  hodinových nároků, jak pro 
teorii, tak pro sebezkušenost a zároveň zpracování dvou závěrečných prací, 
teoretické a sebezkušenostní.  
 
 
 
 

http://www.deborahward.co.uk/
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4. Výcviková komunita a skupina 
 

4.1.Charakteristika skupiny a komunity  
Skálův institut otevírá komunitu každý rok, t.č. jich bylo otevřeno již 13. Komunita se 
skládá ze dvou popř. více výcvikových skupin. Skupiny jsou obvykle smíšené, 
přičemž ženy výrazně převažují. Existují i homogenní skupiny (pouze ženy), avšak 
cílem je zařadit do skupiny alespoň jednoho muže. Důvodem je plnohodnotná 
skupinová dynamika a možnost interakce s opačným pohlavím, což v konečném 
důsledku může vést k vytvoření více uceleného náhledu na osobnost a rovněž 
k získání zkušeností s vedením heterogenní skupiny (jež je v praxi obvyklejší).  
Skupinu vedou vždy dva vedoucí - lektoři. Jsou to výhradně absolventi výcviku 
Skálova institutu a tvoří je vždy žena a muž. Nejčastěji jsou to psychologové či 
psychiatři s vlastní psychoterapeutickou praxí.   
Komunita i skupina simuluje rodinný model. Skupina je složena z „rodičů“ (dva 
terapeuti) a „dětí“ (frekventanti). Další skupiny v komunitě jsou tzv. v příbuzenstvu 
jako „tety, strýcové,  bratranci a sestřenice“. Skupina spolu tráví zhruba o dvě třetiny 
více času než komunita. Z toho vyplývá i míra hloubky vzájemného poznání. Ve 
skupině dochází k intenzivnímu „sebeodkrývání“, tak jak by to v původní rodině být 
mělo, v rámci komunity je tato míra nižší a poznání povrchnější. Společné komunitní 
programy však mohou členové skupin využít k prohloubení své sebezkušenosti i se 
členy „sousedské“skupiny a rovněž čerpat znalosti od jejich vedoucích.  
Simulace rodinného modelu má svůj hluboký význam. „Rodiče“ jako zkušení 
terapeuté vedou své „děti“, frekventanty, výcvikovým životem. Od počátku je přijímají 
takové jací jsou, podporují jejich snahy o růst a rozvoj,  pomáhají  překonávat 
překážky a pečují. 
Frekventanti si v úvodním rituálu zrození vybírají své hnízdo, svou rodinu a rodiče a 
včleňují se mezi své sourozence. Rodiče mohou být přísní, ambiciozní, podporující i 
pečující, stejně tak sourozenci mohou být žárliví, soutěživí, ale také hraví a milující. 
Obvykle jsou všechny tyto atributy ve skupinách  zastoupeny.  
První dva roky funguje výcviková skupina jako terapeutická. Tzn. simuluje prostředí 
skupinové psychoterapie. Další dva roky je skupina kombinací terapeutické a 
výcvikové s převahou nácviku role terapeuta a supervize lektorů.  
Skupinová terapie v praxi se nekomerčně využívá především v terapii pacientů 
psychiatrických klinik (podpůrná léčba neurotických a psychotických pacientů, 
závislých, depresivních, úzkostných apod.) a komerčně při terapii klientů veřejných 
(otevřených) tzv. klientských skupin, otevíraných jako součást služeb privátních 
psychoterapeutů (léčba lidí se zájmem např. o odstranění úzkostí, vyrovnání se 
s obtížnými životními zkušenostmi a osobnostní růst pomocí skupinové interakce).  
Výcviková skupina je složena z především odborníků v oblasti zdravotnické či 
pomáhajících profesí či zájemců o tuto oblast a jejím účelem je dosažení vzdělání 
v oboru. Terapie je vedlejším, nicméně zásadním efektem.  
I zde se tudíž  projevují důsledky nevědomých procesů, přenosů a protipřenosů 
členů skupin navzájem i směrem k vedoucím. Všechny tyto prožité a poznané faktory 
poté absolventi výcviku využijí ve své praxi s pacienty a klienty běžných 
psychoterapeutických skupin.  



 138 

První dva roky frekventanti pracují na sobě a se sebou v rámci dynamiky skupiny, 
následující dva roky si zkouší roli vedoucího v bezpečném prostředí vlastní skupiny, 
„rodiny“, za supervize  výcvikových vedoucích, „rodičů“. 
Irvin Yalom poskytuje ve své knize Teorie a praxe skupinové psychoterapie (2007, 
str.541) pohled na praxi ve Spojených státech. Studenti psychologie či psychiatrie se 
vzdělávají ve vedení skupin v rámci svého studia a to buď v tzv. hrané skupině, kde 
část hraje členy a část dva koterapeuty, anebo ve skupině, kde jsou studenti sami za 
sebe. Tato skupina se schází intenzivně ( 1-2 dny ) v krátkodobém programu či 
dlouhodobě každý týden po dobu několika měsíců až roku.  
Obecně Yalom oceňuje osobní skupinovou zkušenost budoucích vedoucích skupin, 
která se „stala obecně přijímanou součástí výcviku a stálého odborného rozvoje. 
Taková zkušenost může poskytnout mnoho druhů učení, které nejsou jinak 
dostupné“.  
Yalom (2007, str. 541) velmi přesně vystihuje účel a výsledek takové zkušenosti:“ 
..máme možnost učit se na emoční úrovni to, co jsme dosud mohli vědět jen 
rozumově... prožijeme sílu skupiny – sílu zranit i sílu léčit. Naučíme se, jak je důležité 
být skupinou přijímaný, co s sebou skutečně nese sebeodkrytí, jak obtížné je odhalit 
svůj skrytý svět, své fantazie, pocity zranitelnosti, nepřátelství a náklonnosti. 
Naučíme se vnímat a oceňovat své vlastní silné stránky a slabiny...“. Dále je 
přesvědčen, že poznáme svou roli ve skupině, své protipřenosové reakce a dozvíme 
se toho mnoho o roli vedoucího, když si uvědomíme svou vlastní závislost a často 
nerealistickou představu o jeho omnipotenci. 
Yalom (2007, str.543)  rovněž vyzdvihuje efekt skupin zaměřených na proces, které 
zdůrazňují interakci „tady a teď“, oproti skupinám, které jsou více didaktické či 
strukturované.  
Vše výše řečené je základní esencí výcvikových skupin ve Skálově institutu.  
 
4.2.Vedoucí, frekventant, výcviková skupina, terapeutická skupina   
Vedoucí skupin (lektoři) ve SI přinášejí do výcviku své stále se rozvíjející znalosti a 
zkušenosti z praxe a tím systém obohacují.  
Pro frekventanty zprostředkovávají dále i individuální terapii, která je součástí výcviku 
(t.č. i povinnou) a která je pod jejich vedením v mnoha případech efektivnější, než 
kdyby byla zajišťována jinými (externími) psychoterapeuty. Členové skupin v takové 
terapii těží z již navázané blízké vazby se svým vedoucím („rodičem“), popř. jiným 
odborníkem v komunitě.  
To, že je paralelní individuální terapie pro frekventanty výcviku, velmi vhodná, píše i 
Yalom (2007, str.547) a opírá se o výzkum v USA, podle nějž 70% psychologů 
vstoupilo během výcviku do terapie (většina do individuální, menší část do skupinové 
a párové terapie). Majorita těchto psychologů byla dynamicky orientovaná.  
Yalom si myslí, že vstoupit do terapie by měl terapeut vícekrát za život.  „... různá 
období života vyvolávají rozdílná témata ke zkoumání. Objevení se vlastního neklidu 
a nespokojenosti je příležitostí k většímu sebepoznání, díky němuž se nakonec 
staneme lepšími psychoterapeuty.“  
Ztotožňuje se i s doporučeními  Britského institutu skupinové analýzy  a Kanadské 
společnosti pro skupinovou psychoterapii, aby se studenti (frekventanti výcviku) 
zúčastňovali terapeutické skupiny vedené zkušených terapeutem jako skuteční 
klienti. „Ve skutečné skupině se objevuje méně sourozenecké rivality, méně potřeby 
podávat výkon, méně obran, méně obav z hodnocení než ve skupině složené 
z kolegů“ (2007, str.548). 
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S tím souvisí i rozdílná forma sezení výcvikové skupiny oproti skupině terapeutické. 
Každé setkání (sezení = 90 resp.60 min) je věnováno jen jednomu 
z frekventantů (který je v tomto případě protagonistou skupiny).  
Yalom (2007, str. 196) se domnívá, že v terapeutické skupině je takové uspořádání 
nevhodné, protože znemožňuje volnou interakci. „Klienti jsou navíc tlačeni do 
předčasného odhalování se, a s tím, jak se blíží okamžik, kdy přijdou na řadu, mohou 
zažívat extrémní úzkost, nebo dokonce ukončit terapii...“ 
Výcviková skupina je opravdu,  zvláště ve své druhé polovině,  orientována na 
hodnocení výkonu frekventantů při vedení skupin supervizory, a účast v ní působí 
jako zkouška. Přirozeně je cílem co nejlepší vzdělání a kvalitní psychoterapeut. 
 
 
Domnívám se, že v terapeutických skupinách záleží forma skupinových sezení do 
značné míry na typech klientů, zda se jedná o léčbu závislých, o léčbu osobnostních 
poruch či duševních onemocnění nebo o klienty tzv. zdravé se zájmem o růst 
osobnosti či podpory při řešení běžných životních problémů.  
  
4.3.Fáze výcvikové skupiny 

 

Výcviková skupina může procházet obdobnými fázemi jako terapeutická. Rozdíly 
vznikají v intenzitě setkávání. Terapeutická skupina se schází intenzivněji (např. 
jednou týdně, otevřené skupiny v léčebnách i častěji). Další rozdíl spočívá 
v perspektivě skupiny. Výcviková skupina slouží k nácviku dovedností vedení. To je 
zvláště patrné, když k nácvikové části dochází (ve druhé polovině) a členové skupiny 
musí změnit své role na vedoucí.  
Zdeněk Rieger (str.54) definuje sedm etap uzavřené skupiny (výcviková skupina je 
rovněž od začátku uzavřená). Jsou to etapy: rozhodování, orientace, sdružování, 
podléhání, konfrontace, objevování, uvolnění.  
Domnívám se,  že k  fázi „rozhodování“ dochází i ve výcvikové skupině. Je to 
rozhodování o tom, zda a do jaké míry dojde k sebeodhalení a práci pro ostatní členy 
skupiny. Tyto dva faktory jsou ovšem principem první části výcviku, tudíž bez jejich 
naplnění, nemůže frekventant pokračovat.  
To však neznamená, že tato fáze je díky tomu jednodušší. Frekventanti musí  otvírat 
zásadní témata ze svého života a to ještě v  určitém časovém horizontu. A zároveň  
pracovat pro ostatní členy. Rieger (str. 57) píše o možných těžkostech s tím 
spojených:  „….setkávají se s cizími lidmi a jejich problémy. I tato skutečnost pro ně 
může být zátěží.... Otevřenost a upřímnost sdělování překračuje u některých členů 
skupiny hranici intimity. Brání se tomu líčením svých běžných problémů... a 
vzájemnými radami...“  
 „Podobné odezvy a emoce mohou vzbudit i různé „hry“, které nabízejí terapeuti.... 
Ne každý člen je schopen... hrát si tvořivě a bez výrazných pocitů trapnosti a 
manipulace... a to za účasti ostatních členů skupiny“ (Rieger, str. 58).  
V první  fázi je výcviková skupina silně pod vlivem výcvikových vedoucích a ti působí 
jako garant, že sebeodhalení proběhne bez vážnějších zranění. I díky tomu se dříve 
či později všem členům skupiny podaří překonat úvodní rozhodovací fázi a ponořit se 
do hlubšího sebepoznávání.  
 
Po úvodní orientaci se u členů projevuje potřeba být přijat, stát se vítaným a platným 
členem skupiny. To může vyvolat pocity napětí. Členové se v mnoha případech snaží 
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druhým přizpůsobovat a slaďovat se s nimi. Někteří aktivitu zvyšují, jiní utlumují a 
vyčkávají na podněty od jiných členů skupiny a terapeutů (Rieger, str.78). 
Vzhledem k jinému režimu výcvikové skupiny, mohou další fáze splývat či se vůbec 
neprojevit. Znatelná je však fáze vytváření soudržnosti skupiny a pocitu „My“.  
Někdy se v této etapě projeví i jakýsi vzdor vůči výcvikovým vedoucím (rodičům), 
fáze jakési „puberty“.  
V dalším období dochází ke zrání, členové získávají sebedůvěru vystupovat ve 
skupině individuálněji, jakési „Já v bezpečí  My“. Člen je součástí skupiny, ale vlastně 
se již připravuje na to, že se bude muset chopit role vedoucího a tudíž vzít 
zodpovědnost na svá bedra i za ostatní.  
Tato fáze vyvolává v mnoha členech pocity úzkosti a nejistoty. Opět zde vyvstává 
vyšší potřeba pocitu „My“, soudržnosti skupiny a snahy získat větší podporu od ní 
v obtížných chvílích.  
Důležitou součástí předposlední fáze – vedení (osamostatnění) je supervize lektorů, 
při níž se hodnotí jak vedení skupiny po technické stránce, tak osobnost  
frekventanta v roli vedoucího. Zde se propojuje výsledek frekventanta v úvodních 
terapeutických letech skupiny se schopností jeho využití v  pozici vedoucího 
(terapeuta). 
 
4.4.Výcvikové programy  
 
4.4.1. Sebezkušenostní programy  

 

Tyto programy jsou stěžejní částí výcviku. Jde o prožívání role klienta, kde je 
frekventant sám za sebe, členem skupiny - „sourozencem“.  A později jde o prožívání 
role skupinového terapeuta.  
Obě tyto role jsou rozdílné a bez naplnění první role není možné přejít do role druhé. 
Nicméně jen zlomek frekventantů své působení ve výcviku ukončí předčasně.   
První setkání komunity slouží k představení lektorů a rovněž frekventantů před celou 
komunitou. Dále následuje rozdělení přijatých frekventantů do skupin pomocí „rituálu 
zrození“, který je pro začínající členy prvním silným emocionálním zážitkem. Skupina 
se od té doby stává jeho „novou“ rodinou, kde se vytváří bezpečné a přijímající 
prostředí a buduje se soudržnost s ostatními členy. To umožňuje postupně všem 
členům skupiny bezpečnou příležitost k sebeodhalení a získání náhledu na své 
minulé i současné prožitky. Nadstavbou se pak stávají témata růstu a využití 
potenciálu v budoucnosti.  
 
 
Skupinové programy  

 

Základní jednotkou skupinového programu je v prvních 2 letech 90 minutové sezení. 
To probíhá s jedním protagonistou, skupinu vedou výcvikoví lektoři. Je strukturováno 
na tyto části: expozice protagonisty (přednesení tématu či problému), skupinová 
práce (doptávání, interpretace, zpětné vazby), technika s pomocí členů skupiny,  
zpětné vazby na techniku a závěrečná slova.  
V dalších dvou letech výcviku vedou skupinu jednotliví členové, lektoři supervidují. 
Sezení trvá 120 minut, 60 minut je věnováno hodnocení vedení skupiny 
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frekventantem. Vedení skupiny sleduje stejnou strukturu, kterou frekventanti zažili v 
prvních dvou letech. 
Respektování struktury je významné z hlediska dodržení stanoveného času (60 min) 
a rovněž zapojení členů skupiny do terapie protagonisty. Členové skupiny poskytují 
zpětné vazby a jsou účastníky technik.  
 
Komunitní programy 

 

Komunita tj. všechny skupiny (obvykle 2-3) se schází každý rok na týdenním 
soustředění. Zde probíhají i společné programy. Ty tvoří 50 % denního času + celý 
čas večerní (tzv.klub). 
Komunita se schází, aby si členové vzájemně poskytly zpětné vazby a dále k 
provádění komunitních technik. Ve druhé polovině výcviku tyto techniky připravují 
frekventanti.  
Techniky v komunitě často navazují na vytvořené náhledy ve skupinách, zintenzivňují 
je, ukotvují, rozšiřují. Jde zejména o výtvarné, autogenní a imaginativní techniky 
podporující propojení mysli s tělem. Pracuje se se symboly a sny. Integrují se zde 
základní principy psychoanalytické, humanistické a  kognitivně behaviorální.  
Večerní klub slouží k odreagování prožitých zkušeností z celého dne, důraz je kladen 
na posílení komunitní soudržnosti.  Program v prvních 2 letech připravují lektoři, poté 
jednotlivé skupiny či jednotliví členové. Jedná se především o soutěže a scénky nebo 
sdílení zážitků z oblasti kultury (hudba, film, divadlo, literatura).  
 
4.4.2.Teoretické programy 

 

Povinný rozsah hodin teorie je realizován ve čtyřech víkendových dnech ročně. Pro 
frekventanty s nezdravotnickým vzděláním je jistě výhodou vstupovat do výcviku  s 
alespoň základní znalostí psychologické terminologie. Přednášejícími jsou 
psychoterapeuti a lidé z pomáhajících profesí, pracující s různými skupinami 
pacientů resp. klientů. Předkládají frekventantům své znalosti a zkušenosti a rozšiřují 
tak jejich celkový přehled v oboru, popř. je mohou  inspirovat  v jejich dalším 
vzdělávání či  profesním zaměření.  
 
4.4.3.. Kombinované programy  

 

Kombinovaným tj. z poloviny sebezkušenostním a teoretickým programem jsou tzv. 
nácviky rolí a technik.  
Jsou koncipovány jako 1-2 denní  program o víkendech (celkem 5 ročně). Tyto 
programy jsou otevřeny i pro veřejnost. Teoretický základ je doplněn cvičeními, 
individuálními či ve skupině účastníků.  
 
 
 

5. Přehled některých psychoterapeutických směrů a informace o 
vzdělávání. 
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Využití poznatků a metod těchto směrů v integrativním 
přístupu  

            

 
5.1.Psychodynamický směr  

 

Pražská Vysoká škola psychosociálních studií, založená prof. Jaroslavem Skálou, 
nabízí psychodynamický výcvik. Zde jsou průniky s výcvikem SI ve většině oblasti 
technik a metod.  
Velmi obdobný výcvik nabízí Rafael Institut (reprezentovaný MUDr. Papežovou), 
přičemž principy se opírají o hlubinně dynamickou psychoterapii.  
 
5.2.Gestalt psychoterapie  

 

Výcvik v Gestalt psychoterapii se nabízí v pětiletém běhu (Institut pro výcvik v Gestalt 
terapii), ale rovněž ve dvouletém (Institut pro Gestalt terapii). Využívá se zde také 
komunitního a skupinového uspořádání (gestalt.cz;gestalt-praha.cz) 
„Gestalt terapie je forma expresivní terapie, zaměřená na přítomnost a prožívání a 
vyjadřování emocí. Hlavním pravidlem je princip přítomnosti ... co máte nyní ve 
vědomí, co se nyní děje, co cítíte v tomto okamžiku...“ (Kratochvíl, 2006, str. 84) 
Kratochvíl dále uvádí (str.85), že gestalt terapeuté nabádají členy skupin k přímému 
oslovování mezi sebou tj. nemluvit o něm/o ní, ale říkat to jemu/jí.   
Princip přítomnosti (teď a tady) a mapování právě probíhajících pocitů a myšlenek a 
rovněž přímé oslovování ve skupinách, jsou principy uplatňované také ve výcviku ve 
SI.  
Oblíbenou technikou v Gestalt terapii je  „prázdná židle“. Klient na ni usazuje různé 
části svého já, osoby či části těla a hovoří s nimi, příp. za ně (Kratochvíl, str. 85). 
Tato technika je rovněž ve skupinách SI využívána. 
  
 
5.3.Psychoanalýza  

 

Institut aplikované psychoanalýzy nabízí výcviky individuální a rovněž výcvik ve 
skupinové psychoanalýze. Je určen především pro zájemce z řad psychologů, 
psychiatrů, studentů těchto oborů, ale  také pro zajímající se odborníky z jiných 
profesí. Úplný výcvik má tři části: Sebezkušenostní skupina 500 hodin (realizovaných 
v průběhu 5 let ve skupině 10 lidí - vždy dvě týdenní soustředění během roku), teorii 
200 výukových hodin a supervizi (iapsa.cz).    
Skupina je vedena 1-2 vedoucími skupiny (není to nutně žena a muž, tak jako ve SI).  
Další institucí je Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii  (člen 
European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy která pro své členy připravuje 
certifikát pro výkon psychoanalytické psychoterapie v Evropě). Pořádá výcviky také v  
dětské, párové a rodinné  psychoanalytické psychoterapii. Všechny programy 
obsahují jako vždy sebezkušenostní, teoretickou a supervizní část a trvají od 3 do 4 
let (cspap.cz).    
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Ve SI se s prvky psychoanalýzy pracuje od počátku velmi intenzivně (vzhledem k 
primárně psychodynamickému zaměření výcviku). Probíhá i základní teoretické 
vzdělání v rámci seminářů, cenné především pro frekventanty s nepsychologickým 
vzděláním.  
Na skupinových sezeních  dochází k expozici a následně k interpretacím minulých 
zážitků, především dětství v rodinných modelech (techniky rodinných soch, 
konstelací, psychodramata atp.) a vyvozují se příčiny některých aktuálních 
symptomů. Identifikují se obranné mechanismy a polohy ve vrstvách id-ego-
superego, přenosové vztahy, formy komunikace.  
Frekventanti se učí navazovat terapeutický vztah, zpracovat si přenosová témata, být 
neutrální, ale zároveň přijímající a potvrzující.  
V průběhu komunitních i skupinových setkání se pracuje např. také s výkladem snů, 
frekventanti si zkouší interpretace. V rámci Nácviků rolí a technik se např. sny 
přehrávají, tak aby došlo prostřednictvím jejich znovuprožití optimálně k nahlédnutí 
do hlubších vrstev vědomí.  
 
5.4.Biosyntéza  

 

Český institut Biosyntézy a Mezinárodní institut pro Biosyntézu – IIBS/Švýcarsko/ 
nabízejí tříletý specializovaný (760 hodin) a následný dvouletý postgraduální (360 
hodin). Je opět určený psychologům, psychiatrům, psychoterapeutům, sociálním 
pracovníkům, ale i fyzioterapeutům a dalším pracovníkům pomáhajících profesí.  
Slovo „Biosyntéza“ znamená „integrace života“. Pracuje se sebeformativními 
procesy, které podporují přirozený růst, osobnostní rozvoj a celkovou integritu. 
Stres přináší narušení souladu mezi třemi životními procesy (pohybového, 
prožitkového a mentálního), blokování přirozené pulsace a následně obtíže s 
nedostatkem či přebytkem energie v různých částech organismu. Důležitým 
poznatkem je, že problém může zůstat uložen (zakódován) v tělesných obtížích, 
ačkoliv vnější příčina už vymizela. 
Přesvědčení, že psychické procesy se zrcadlí v procesech fyziologických a naopak, 
je základem somatické psychoterapie. Pro zdárné zvládnutí psychických problémů je 
proto vhodné (ne-li nezbytné) věnovat se vedle mentální analýzy problémů také 
tělesným projevům. (biosyntéza.cz) 
Ve výcviku SI je práce s tělem nedílnou součástí jak skupinové tak komunitní práce. 
Při expozici, exploraci i během technik ve skupinách jsou frekventanti vedeni k tomu, 
aby si všímali jak protagonista  a další členové v technikách s tělem zachází, jak se 
posturologicky (resp.proxemicky) vyjadřují. Na základě těchto pozorování se poté 
určují pocity, jež provázejí sdělení. Dále se lokalizují somatické projevy související 
s právě prožívanými pocity. V komunitních programech se nacvičují relaxační 
techniky, autogenní a jiná cvičení, pomáhající k uvolnění psychicky podmíněné 
ztuhlosti svalů a kloubů a k nastolení správného proudění energie.  
 
5.5.Kognitivně Behaviorální Terapie (KBT) 

 

KBT je v současné době jedním z nejrozšířenějších psychoterapeutických směrů. 
Vznikl ve druhé polovině 20. století jako výsledek úspěšné integrace behaviorální a 
kognitivní terapie. 
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Česká společnost kognitivně behaviorální terapie spolupracuje s evropskou 
zastřešující organizací, jíž je  Evropská asociace behaviorální a kognitivní terapie 
(EABCT). Po r. 1991 začaly probíhat první dvouleté výcviky. V roce 2004 byl založen  
Mezinárodní institut KBT – ODYSSEA, který nabízí nové programy výcviků, již 
pětiletých.  
Ve zkušební komisi je např.  Ján Praško, Petr Možný či  Stanislav Kratochvíl.  
Tak jako ve všech psychoterapeutických vztazích, i v KBT se pracuje s přenosem a 
protipřenosem. Dále je způsob léčby v mnohém odlišný od psychodynamických 
směrů.  
KBT vychází z předpokladu, že u většiny psychických problémů dojde ke zlepšení 
tím, že se identifikují a změní chybné a porušené představy, myšlenky a chování. 
Základními faktory léčby jsou např. krátkodobost a časová omezenost, zaměření na 
přítomnost a konkrétní ohraničené problémy, stanovení cílů a nácvikové metody 
založené na principu opakování, učení a tréninku (kbt-odyssea.cz). 
V rámci integrativního přístupu výcviku ve Skálově institutu se metody KBT rovněž 
vyučují a praktikují. Jsou dobře uplatnitelné jak v individuální, tak ve skupinové 
terapii.  Nedílnou součástí je psaní deníku. Rovněž dodržování denního režimu na 
akcích Skálova institutu. Tento režim je založen na systému doc. Skály 
uplatňovaném v protialkoholních léčebnách, avšak je modifikován pro potřeby 
výcviku. Součástí je rovněž zákaz požívání alkoholických nápojů během akcí 
výcviku.  Co se týče technik, pracuje se především se škálami, např. při mapování 
spouštěčů, dále plán realizace změny, definování cílů,  komunikace v simulacích 
interakcí, nebo určování denních nastavení či  „mantry“ (konstantní opakování 
definovaného stanoviska týkajícího se změny myšlení a chování).  
V průběhu 1.a 2.roku výcviku v SI  většina členů skupiny získá alespoň částečný 
náhled na strukturu vlastní osobnosti prostřednictvím interpretace minulých zážitků a 
z nich vyplývajících současných postojů. V určitých případech ke změně chování pak 
mohou dopomoci metody KBT tj. intenzivní a systematický nácvik zvládání určitých 
situací, popř. návazné koučinkové metody.  
 
5.6.Transakční analýza 

 

Česká asociace transakční analýzy, která je členem mezinárodní organizace EATA,  
pořádá, kromě různých workshopů a krátkodobých kursů, také  tříletý výcvik 
v rozsahu 300 hodin, akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností. Je 
určen nejen pro psychoterapeuty, ale rovněž pro lidi pracující v pedagogické oblasti,  
poradenství  a v organizacích (ta-cata.cz) 
Transakční analýza (TA) je integrativní (sjednocující) psychologický přístup a směr 
psychoterapie, vycházející z psychodynamického, kognitivně-behaviorálního a 
humanistického přístupu. Zabývá se především mezilidskou komunikací. Berne 
(zakladatel směru) definoval transakci jako základní jednotku společenského styku. 
V něm se lidé projevují a dávají podněty k reakci protistrany (ostatních lidí). 
V transakcích se lidé chovají ve třech ego rovinách  Rodič-Dospělý-Dítě a také 
projevují svůj postoj k vnějšímu světu skrze svůj vlastní: já versus ty a okolní svět:  
já jsem OK, ty jsi OK; 
já jsem OK, ty nejsi OK;  
já nejsem OK, ty nejsi OK;  
já nejsem OK, ty jsi OK. 
(ericberne.com) 



 145 

Metody Transakční analýzy jsou nedílnou součástí skupinové i komunitní práce ve 
výcviku SI. Praktikují se techniky a hrají hry. Frekventanti se učí rozeznávat vlastní 
osobnostní polohu i polohy protistrany při interpersonální komunikaci, jak při 
hodnocení minulých reakcí a postojů (tj. ve svém reálném světě),  tak i  ve světě 
výcvikové skupiny, „tady a teď“.  
Jedním z významných českých psychoterapeutů reprezentujících metody TA je 
Radkin Honzák.  
 
5.7.Existenciální analýza a logoterapie  

 

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu nabízí výcviky v trvání přibližně 4 
let (+ supervize).  Skládá se z klinické a teoretické části. Po úspěšném zvládnutí 
obou částí získává frekventant statut psychoterapeuta pracujícího pod supervizí 
(slea.cz). 
Témata hledání životního smyslu a touha po naplnění vlastní existence jsou jak 
v běžné populaci klientů psychoterapeutických ordinací, tak u frekventantů SI, velmi 
živá. Jsou navázána především na životní období ve středním věku, kdy funkce 
pracovní (kariérní) a rodičovská je více či méně saturována. Symptomy „prázdnoty“ 
se objevují logicky i u frekventantů. Mnoho skupinových technik je věnováno hledání 
hodnot, jejich definici, diferenciaci a následnému uspořádání. Skupina dává také 
zpětnou vazbu na silné stránky osobnosti a frekventanti s její pomocí vedou sami 
sebe k objevování možností růstu a rozvoje a užitečnosti pro druhé (Franklovo: 
neptej se, co čekáš od života, ptej se co život čeká ještě od tebe). Změny potřebné 
k realizaci růstu osobnosti mohou být povzbuzovány dalšími terapeutickými (např. 
KBT) či koučovacími metodami. 
 
 
5.8.Rogersovská psychoterapie  

   

Výcvik nabízí mj. PCA institut, je to komplexní výcvikový program a má dva stupně. 
První stupeň je komunitně  skupinový, určený pracovníkům pomáhajících profesí. 
Rozsah celkem 720 hodin je členěn do 8 semestrů (jedno  týdenní a víkendové 
setkání).  Trvá 3 a půl roku. 
Druhý stupeň je koncipovaný jako individuální výcvikový program a je určený 
pracovníkům, kteří se chtějí věnovat psychoterapii podle principů PCA a úspěšně 
dokončili 1.stupeň. Má rozsah min.400 hodin a musí být dokončen max. do  4 let po 
ukončení 1.stupně.  
Mezi metody práce PCA patří zážitkové skupiny (interakce v malých a velkých 
skupinách), laboratoře empatie a kongruence, laboratoře terapeutických reakcí, 
nácvik vedení terapeutického interview, nácvik facilitace skupiny, rozbor audio a 
video nahrávek, přednášky a semináře, individuální konzultace, individuální studium, 
individuální a skupinová supervize, individuální psychoterapie a poradenství (pca-
institut.cz) 
Carl Rogers nazval svou terapii „client-centered-therapy“, orientovanou na člověka, 
s nímž vede terapeut důvěrný otevřený rozhovor, vciťuje se do něj a podporuje 
projevení jeho osobních pocitů. Postupuje vždy nedirektivně. Specifickou technikou 
je „zrcadlení“ citů klienta. Zde se terapeut vyhýbá interpretování skrytého obsahu, ale 
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pouze se pokouší vlastními slovy formulovat to, jak rozumí sdělení klienta. 
(Kratochvíl, 2006, str.53). 
Tato Rogersovská metoda je do značné míry využívána během první poloviny 
skupinového sezení, tak jak jej praktikuje výcvik SI. Během expozice protagonisty 
(klienta) terapeut (vedoucí skupiny) může (ale nemusí – to je mj.princip integrativního 
přístupu SI) vložit své sdělení – právě to jak chápe či prociťuje formulace 
protagonisty. Tyto vsuvky mají být empatické a vřelé, respektující, neinterpretující a 
měli by zrcadlit postoj protagonisty, jak fyzický, tak psychický. Terapeut je určitě lépe 
přijímán, jestliže je opravdový (je tady a teď sám za sebe alespoň do té míry, která 
mu to dovoluje s ohledem na prospěch klienta).  
Tím, že sezení ve skupině je vlastně v určitých fázích skupinovým rozhovorem, 
hledají členové skupiny pro protagonistu možnosti náhledu a tím pomoci. Otázkami 
jej směřují k objevování. V technikách se poté pojmenovávají takové faktory vnitřního 
prožívání jako je vnitřní kritik a zastánce, odhalují se „masky“ a falešná ega (techniky 
alter ego, vnitřní a vnější hlas apod.) 
 
 
5.9.Integrativní psychoterapie 

 

Výcvik přímo v integrativní psychoterapii (tedy konkurenční organizace) pořádá 
Společnost pro integraci v psychoterapii, připravovaný ve  spolupráci s Fakultou 
sociálních studií MU v Brně a s European Association for Integrative Psychotherapy 
a The European Institute for Psychotherapeutic Studies. 
 
 
Přehled výcviků v příbuzných, „čistých“ směrech není vyčerpávající, stále se vyvíjejí 
nové metody, integrují se různé směry a vznikají nové. S nimi i nové výcvikové 
programy. Výše uvedený přehled se snaží reflektovat  metody využívané ve výcviku 
SI, tak je postaven nyní, ale proces integrace je kontinuální,  tak jak lektoři SI 
prochází dalším sebevzděláváním. 
 
 
 

6. Závěr 
 

Skálův Institut je jednou z mnoha organizací poskytující možnost výcviku 
v psychoterapii. Je ale jen jedním z několika, kteří poskytují možnost naučit se 
integrativní psychoterapii. Může se opřít o dlouholetou tradici a mnoho seniorních 
odborníků a stejně tak o progresivní integrativní přístup.   
Zda začít s integrativním přístupem a následně procházet výcviky v tzv.“čistých“ 
stylech či zvolit opačný postup, je individuálním rozhodnutím každého zájemce o 
psychoterapii.  
Pojala jsem tuto práci také jako přehled informací o jiných druzích pth výcviků, tak 
abych zjistila, které znalosti a techniky jsme používali v našem integrovaném pojetí 
výcviku ve Skálově institutu. Pro mne, jako člověka bez psychologického vzdělání,  
tento průzkum přinesl mnoho zajímavých podnětů a rovněž závěrečné bilancování 
nad přínosy výcviku. Spolu se sebezkušenostní prací vhodně završil moje působení 
ve výcviku.  
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Čas, strávený se Skálovým institutem a „jeho lidmi„ pro mě vždy bude znamenat 
důležitý životní milník. Pocit, který si odnáším, je vděčnost.  
Pro frekventanta znamená účast ve výcviku často velmi náročné období, které ho 
stojí mnoho psychických sil a rovněž privátního času. Zrání a růst jsou doprovázeny i 
bolestivými okamžiky. V mnoha případech se ale může posléze naplnit to, co 
postuloval Jung: „Člověk se stává tím, kým je“. 
Kratochvíl (in Zdeněk Rieger, 2007) si myslí, že moci říci „Já jsem“ je spíše úkolem 
než samozřejmostí. A tento úkol je, troufám si tvrdit, s výcvikem splněn.  
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 Protože jsem ředitelkou Výchovného ústavu a dětského domova se školou v Chrastavě, chtěla bych 

využít této příležitosti  a  pozvat Vás na virtuální prohlídku práce a zejména terapeutických prvků, 

které u nás využíváme. 

Jsme čistě chlapeckým zařízením s kapacitou 36 dětí do 18 let. Staráme se o chlapce s výraznými 

výchovnými a osobnostními problémy, zpravidla z méně podnětného rodinného prostředí. Často se 

jedná i o zneužívané děti. Vzhledem k lehké mentální retardaci navštěvují chlapci většinou základní 

školu praktickou, resp. odborné učiliště. Většina je romského původu. 

Mezi typické rysy jejich dosavadního vývoje patří záškoláctví, útěky z domova, toulky, 

problémy s drogami, alkoholem, intenzivní kouření, hráčství, agresivita, trestná činnost, zejména 

majetková a násilnická. U některých chlapců se projevuje psychopatický vývoj, mnozí mají 

psychiatrické problémy, typická je i lehká mozková dysfunkce. Z rodinných anamnéz často čteme 

nízký sociální status rodiny, absenci kladného mužského vzoru v rodině, rozdílné až protichůdné 

postoje rodičů k výchově, rozvodovost, střídání partnerů, neúplná rodina, pobyt rodičů ve vězení. 

V některých rodinách je vysoká tolerance asociálního chování i podpora antisociální činnosti dětí. 

Snažíme se vychovávat a vzdělávat chlapce z disharmonickým osobnostním a sociálním 

vývojem s cílem co nejvíce nepříznivou prognózu změnit a snížit pravděpodobnost selhání 

v budoucnosti.  

 

Naše práce vychází z filozofie: 

„ Ve zdravém těle   zdravý duch“ 

a 

„ Nechceme a nebudeme vychovávat sebevědomé jedince, kteří při uplatňování svých práv 

pošlapávají práva ostatních“ 

 

Zrekonstruovaná budova ústavu poskytuje chlapcům vše potřebné pro komplexní péči – 

školu, odborné učiliště, ubytování a stravování. Rozlehlý sportovní areál pak možnosti volnočasových 

a sportovních aktivit. 
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Zdůrazňuji, že jsme především vzdělávací instituce s prioritou profesní přípravy, možností 

vyučení a získání středního vzdělání. Připravujeme chlapce na reálný život, snažíme se všestranně 

rozvíjet jejich osobnost, měnit pokřivenou hierarchii životních a lidských hodnot. Cílem našeho 

snažení je jedinec schopný samostatného rozhodování a jednání v rámci akceptovaných 

společenských norem, vracející se do rodiny na vyšší úrovni. Postupně optimalizujeme  

psychosociální  klima ústavu, přibližujeme se běžnému životu a standardu. Ve třídě a výchovné 

skupině je maximálně 8 chlapců, ti mají své „rodiče“ muže a ženu. Přístup k chlapci je diferencovaný 

s přihlédnutím k věku, osobnostní charakteristice a dalším faktorům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifická je práce s romskými chlapci, kde respektujeme a rozvíjíme jejich z pohledu 

„bílých“ mnohdy odlišné zájmy a potřeby. Náš výchovný systém je založen na vstřícném a korektním 

jednání s každým chlapcem jako s rovnocenným partnerem a na vytváření optimálního motivačního 

systému.  
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Děti jsou velice citlivé na spravedlivé hodnocení. Komunikace s mentálně opožděnými je 

náročná tím, že vyžaduje jasné formulování požadavků, kterým je chlapec schopen porozumět. 

Vyvážený systém, který je akceptovatelný většinou chlapců a preference kladné motivace vytvářejí 

základní rámec působení na osobnost chlapců. Žádoucí je klidná atmosféra bez zbytečného hluku, 

negativních emocí, unáhlených reakcí a rozhodnutí. Trpělivě a postupně vytváříme vztah důvěry mezi 

dospělými a chlapci. Nedramatizujeme selhání a neúspěchy, více chválíme a odměňujeme, než 

trestáme, po selhání nabízíme rychlé navázání na předchozí úspěšnost, povzbuzujeme a chválíme při 

každé příležitosti. 

 Atmosféru vnitřního života kladně ovlivňuje možnost rychlého kontaktu s dospělými, včetně 

vedoucích pracovníků, anonymní schránka důvěry. Umožňujeme a podporujeme častý kontakt 

s rodinou – korespondence, telefonování, návštěvy, pobyty.  

Zájmové činnosti nabízejí pestré možnosti uplatnění individuálních zájmů, fyzické zatížení 

vhodně eliminuje agresivní tendence, sportovní aktivity považujeme za  významný prvek formování 

osobnosti. Často pořádáme sportovní akce a olympiády, účastníme se mnoha soutěží. Aktivní přístup 

k činnostem, důraz na úroveň čistoty, hygieny a sebeobsluhy, vlastní úprava a výzdoba prostředí 

svými výrobky, kultivované chování spolu s individuální komunikací a péčí přispívají ke změně 

hierarchie hodnot.  

Komunitní rituály svou atmosférou korigují normy chování, emočně ovlivňují osobnost 

dítěte. Psychoterapeutické prvky v přístupu k dětem a další inovace přibližují život v ústavu realitě 

společnosti. Individuálně stanovujeme postupné reálné cíle, navozujeme modelové situace, ve 

kterých se musí chlapec sám rozhodovat.  

Při odměňování respektujeme individuální přání, vysokou motivací jsou víkendové pobyty 

v rodině, možnost studia ve zvoleném učilišti, podmíněné propuštění. Mnohé děti až v ústavu 

prožívají pocit úspěšnosti, ocenění a pochvaly. 

 Polovina pracovníků v našem ústavu jsou muži různých věkových kategorií. Absence kladných 

mužských vzorů, typická v rodinách našich chlapců, tak může být do jisté míry kompenzována, osobní 

příklad a postoj pedagogů je nezastupitelný. Děti velmi rychle a neomylně vycítí rozpory mezi slovy a 

činy a umí být velmi tvrdě kritické. Snažím se, ve spolupráci se svými kolegy, stále vylepšovat celkové 

kulturní prostředí školy, kvalitu řízení a úroveň mezilidských vztahů. Ty jsou dány především vztahy 

mezi učiteli a chlapci, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením 
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školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi chlapci samotnými. Je nutné rozvíjet i 

loajalitu k zařízení, která je dána podporou našich cílů a zájem o vše, co s prací ústavu souvisí. 

Pozitivní kritika je žádoucí. 

Heslo „ve zdravém těle zdravý duch“ je příznačná pro naši filozofii boje proti kouření a drogám, 

propagujeme zdravý životní styl. 

 

Mimoškolní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Troufám 

si říct, že má vysokou úroveň, tradici a prestiž. 

Zaměřuje se především na fungování: 

o hudebního kroužku 

o dramatického kroužku 

o keramického kroužku 

o výtvarného kroužku 

o sportovního kroužku 

o kroužku vaření 

o počítačového kroužku 

o kaktusářského kroužku 

o a reprezentaci našeho zařízení 

Každý kroužek má svoje logo. 

. 
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Co se týká zařízení a veřejnosti, snažíme se intenzivně spolupracovat s rodiči i sociálními 

pracovnicemi a kurátory, poskytovat jim základní a objektivní informace o chování a prospěchu 

dítěte. Snažíme se více rozvíjet oboustranný tok informací (základní filozofie a nutnost). Na konci 

školního roku zveme kurátory a rodiče na akci „Loučení se pod širým nebem“, kde  všechny  bez 

rozdílu zapojujeme do různých her a soutěží. 

 

 

 

 

 

 

Veřejnosti poskytujeme základní a objektivní informace o zařízení, nabízíme jim vhodné služby (např. 

formou brigád chlapců, kulturního vystoupení hudebního a dramatického kroužku. 
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Jsme také od roku 1991 fakultní školou a ročně naším zařízením projde téměř tři sta  studentů ( 

nejen) liberecké pedagogické fakulty. 

 

K prostředkům, které nám pomáhají k dosažení všech těchto našich cílů, patří mnohé terapeutické 

prvky, z nichž některé Vám nyní blíže představím. Mohu je rozdělit na skupinové, jako jsou skupinová 

sezení, relaxace, ergoterapie, muzikofiletika, artetefiletika a individuální, kde používáme zejména 

individuální pohovory, modelové situace, zátěžové terapie. 

 

Pyšná jsem zejména na využívání muzikofiletiky a artefiletiky, které jsme jako nové prvky zavedli 

teprve před třemi roky. Obě filetiky vedou školení  a velmi šikovní pedagogové. 

 

 
Muzikofiletika (Muzikoterapie) 
Motto: „Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše“ (Platón)   

 

Muzikoterapie – zcela jednoduše znamená léčení hudbou. 

 Hudba je v našich životech přítomna odedávna. Ovlivňuje nás mnohem silněji, než 

vůbec tušíme. Léčení hudbou znaly všechny starověké civilizace (Egypt, Sýrie, Babylón, 

Izrael, Řecko, Řím). 

 Např. v Egyptě se již před 3 000 lety používala zajímavá léčebná metoda – nemocní 

byli naloženi do loděk a plaveni po Nilu za doprovodu uklidňujících tónů hudebních nástrojů 

(harfy, flétny, rákosová flétna nei, loutny, lyry) 

 O spojení hudby a medicíny vypráví i Biblický příběh – jak hudbou – hrou na harfu, 

léčil David deprese krále Saula. 

 

 Muzikoterapie znamená léčení hudbou a organizovanými zvuky. Jde o samostatnou 

terapeutickou disciplínu, která jako terapeutického média používá hudbu. Má schopnost 

působit hluboce a celostně na všechny složky lidské osobnosti. Působí na fyzické, mentální, 

emoční i duchovní úrovni. 
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 Má k dispozici specifické formy,  metody,  prostředky,  techniky a postupy, které jsou 

určeny pro daného klienta a za jasným cílem. 

Zvuk, hudba je energie. Zvuk, hudba,  hudební projevy, hra na hudební nástroje, bubny, 

bubnování, zpívání i tanec dokáží léčit. 

 Hudba ovlivňuje srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, svalový tonus, motoriku . 

Zmírňuje bolest, strach. Je sama o sobě komunikativní, do hlavní role nastupuje tam, kde 

mluvená řeč vstup nenajde. 

 

Některé formy muzikoterapie: 

• individuální – lektor, terapeut se věnuje pouze jednomu klientovi 

• skupinová – lektor, terapeut provází skupinku klientů - posiluje se spolupráce skupiny, 

sebevyjádření, naslouchání druhým, budování důvěry 

 

 pasivní (receptivní) muzikoterapie  - spočívá v poslechu hudby.  Hudbu tvoří nejlépe 

sám muzikoterapeut.  Samozřejmě se může jednat i o poslech přírodních zvuků, šumů i ticha. 

Muzikoterapeut je naladěn na klienta a vytváří hudební produkci, kterou klient v klidné, 

relaxační poloze vnímá a prožívá. 

 aktivní – zahrnuje aktivní účast klienta na hudební tvorbě, produkci - klient zpívá, 

hraje, projevuje se.                                                                                                                             

 

 Cílovou skupinou pro muzikoterapii mohou být klienti z jakékoliv zdravotní, sociální 

a věkové skupiny (děti, dospělí, senioři), dále klienti, kteří vyžadují specifickou léčebnou 

péči, tak i klienti, kteří mají zájem o sebepoznání a seberozvoj. 

 

 V praxi jde o děti, klienty se speciálními potřebami, kteří navštěvují nebo jsou 

umístěni v následujících zařízeních. Např. Základní a mateřské školy speciální a praktické, 

dětské domovy, dětské domovy se školou, VÚ, SVP, zařízení pro klienty s mentálním 

postižením, ústavy sociální péče, domovy pro zdravotně postižené, LDN …. 

 

 Muzikoterapie je velmi vhodná pro logopedické klienty, uplatňuje se v oblasti 
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komunikativních kompetencí, u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v celé oblasti 

zdravotního postižení. Jde o žáky s narušenou nebo úplnou absencí komunikace, s poruchami 

chování, emocí, učení, soustředění, dysgrafií a dalšími dysfunkcemi. Vysokou účinnost má 

pro autisty, klienty s epilepsií, syndromem ADHD, LMD. 

 

 V současné době se muzikoterapie využívá i v oblasti prevence sociálně patologických 

a antisociálních jevů, jako antistresový program, syndrom vyhoření a můžeme ji chápat jako 

prevenci vůbec. 

 

 Muzikofiletika – podpůrná disciplína, která vychází z muzikoterapie, nediagnostikuje, 

využívá se pro účely výchovně – vzdělávacího procesu. 

 V pedagogickém a výchovném procesu nám o vyloženě terapeutický proces a 

diagnostiku nejde. Hlavním cílem je poznávání  témat našich chlapců, sociální a psychický 

rozvoj jejich osobnosti. Tato činnost musí být pojmenována a prezentována, k tomu se nabízí 

výhodné označení muzikofiletika. 

 

Nejde o výuku hudebních znalostí a dovedností, žádné hudební vzdělání se nevyžaduje. Z 

výstupů muzikoterpaie i muzikofiletiky nelze připravit veřejné či jiné představení. 

  

 Termín je odvozen ze dvou řeckých slov músicos – hudební a filein – milovat, mít v 

oblibě. Souvisí také s osobností řeckého dramatika, spisovatele, vychovatele a pedagoga 

Filéta z Kósu, který se narodil kolem roku 320 př.n.l. Byl zastáncem uvolněného, umělecky 

tvůrčího projevu, prožitku a přemýšlivé reflexe směrem k výchově a vzdělávání. Vychovával 

Ptolemaia II, budoucího správce Egypta, za jehož správy zažil Egypt nebývalého rozmachu v 

kultuře, umění a vzdělanosti. 

  

 Lektor nepoužívá obvyklé výchovné a pedagogické postupy, ale vytváří 

nové, vlastní, mající základy v muzikoterapii. Muzikofiletika  využívá muzikoterapeutické 

postupy, ale za účelem zážitku a tvořivosti. Hudba zde funguje jako prostředek pro 

potencování sociálních dovedností a kompetencí, prevence psychosociálního selhávání. 
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 Muzikofiletika rozvíjí vše pozitivní v člověku, je vhodným a žádoucím příspěvkem k 

nápravě poruch chování a emocí. Je nenásilnou a účinnou prevencí sociálně patologických 

jevů, dále platí vše co bylo uvedeno u muzikoterapie. 

 

 Relaxační techniky pomáhají při celkové disbalanci (stres, agrese, syndrom vyhoření, 

různé psychosomatické potíže). Je fungující prevencí pro jedince – chlapce  umístěné v našem 

VÚ, kteří svojí emoční, psychickou i tělesnou tenzi řeší snadno dosažitelnými prostředky 

(alkohol, drogy, gamblerství, trestná činnost apod.) 

 

 

 Organizace a realizace muzikofiletiky v našem VÚDDŠ 

 

 Ve VÚ je důležité dodržovat daný řád, proto lekce muzikofiletiky většinou probíhají v 

určité dny a hodiny, podle daného rozpisu. Ten se ale podle potřeb chlapců a situace na 

budově může variovat. 

Lekce vede vychovatelka, flétnistka a v současné době studentka Celostní muzikoterapie 

u PaedDr.Lubomíra Holzera, dále absolventka vzdělávacích kurzů muzikoterapie 

akreditovaných MŠMT . 

 

 Lekce probíhají v místnosti pro muzikofiletiku určené a vybavené.  

(Je zde prostor pro pohyb, tanec, místnost je vybavena hudebními nástroji, jsou zde židle a 

podložky k relaxaci, magnetofon) 

Dále je možno využívat i  hudebny a pro větší potřebu prostoru i společenské místnosti, kde 

normálně probíhají pravidelné komunity. 
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Atmosféra lekcí je harmonická a působí příjemně, chlapci by sem měli chodit rádi a s 

důvěrou. 

Oblečení je vhodné pohodlné nemělo by bránit volnému pohybu. Obuv – pracujeme naboso. 

 

Lekce  jsou: 

 a) skupinové  -  mají svojí tvůrčí a relaxační část. Využívá se hudba, rytmus, zvuky, tóny, 

dech, zpěv i ticho v návaznosti na pohyb a výtvarnou tvorbu. Hraje se na hudební nástroje 

nebo na své tělo, zpívá se, hýbeme se …. Podporuje se tvořivost,  představivost. Hudební 

improvizace nabízí velmi důležitý pocit úspěchu a potěšení. 

 

Funguje celostní vyladění – spouští se samoléčebný proces, poznávání sebe sama, 

získání nové energie – tzv. dobití baterek, vytváření citových vazeb, získávání důvěry při 

kolektivní spolupráci, radost z vlastní hudební produkce, tvořivost. 

Důležitým prvkem v muzikofiletice je rytmus – uklidňující a stabilizující prvek. Hudba 

chlapce aktivuje či uklidňuje a uvolňuje. 

 

Užívají se metody 

Aktivně receptivní = improvizace, hudební kompozice, aktivní hudební projev chlapců, 

kombinované metody. 

Pasivně receptivní = metoda percepce hudby s prvky relaxačních technik. Viz. uvedeno již 

výše. 

Např. 

- hra na hudební nástroje ( bubny djembe, drumbeny, Orffovy nástroje, zvonkohry, 

píšťalky, koncové flétny, chřestidla, boomwhackersy ...) 

- hry s rytmem – rytmické hry v kruhu, bubnování, hry s rytmem a pohybem, rytmus a 

řeč 

- hry se zpěvem 

- hry s dechem 



 159 

- improvizace pohybem na hudbu 

- hudba a výtvarné techniky 

- relaxace, poslech, fantazie 

 

Každý se zapojuje podle svých možností, nikdo není k něčemu nucen. Po ukončení lekce si 

vždy alespoň krátce o prožitcích všichni zúčastnění popovídají. 

 

b) lekce individuální – lektor se věnuje výhradně jednomu z chlapců a řeší s ním jeho 

problém, který je předem konzultován nejlépe s paní etopedkou. 

 Muzikofiletika  u nás vyžaduje velmi úzké propojení s paní etopedkou a dalšími 

pedagogickými pracovníky. Lektor při své práci musí studovat a konzultovat individuální 

plány rozvoje jednotlivých chlapců. 

 

 Muzikofiletika je v souladu s ŠVP a jednotlivé využívané metody napomáhají k 

rozvoji a prohlubování klíčových kompetencí. 

 

 Hudba a muzikofiletika má roli podpory harmonického rozvoje, ovlivňuje náladu, 

pracuje s emoci, napomáhá řešení konfliktů, rozvíjí empatie, dává prožitek radosti,  je 

příležitostí k odpočinku i soustředění,  je pomocníkem pro odstranění specifických poruch 

učení – např. trénování sluchové a zrakové percepce, rozvoj rytmu a pohybu, při dyslexii je 

vybraná vhodná píseň s problematickými písmenky. 

 

Příklad č.1: chlapec s dyslexií má problém s písmenky D aT nebo B a P. Ve vhodné písni při 

každém D například tleskneme, při každém T dupneme apod. 

 

Příklad č. 2:  agresivní nálada skupiny se nechá „vybít“ v organizované temperamentní hře na 

„divošský tanec“. Lektor vychází z faktického psychického stavu, nálady skupiny. Situaci 

udrží v rukou a postupně tuto výchozí náladu ovlivňuje a usměrňuje podle svého záměru k 

uklidnění. 
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Hry s rytmem a pohybem vedou k souhře, naslouchání druhému, postřehu, mimoslovnímu 

vyjádření, koheze skupiny,ale také k odvaze, relaxace a uvědomování si vlastních pocitů. U 

chlapců jsou oblíbeny. 

 Hry s tancem jim dělají obtíže. 

 

 Muzikofiletika je propojena i s hudebním kroužkem, kde se chlapci více věnují hře na 

vybraný hudební nástroj nebo se věnují souborové hře. 

 

 Z každé lekce je vypracován samostatný výstup: jména chlapců + zhodnocení jejich 

práce, téma lekce, stručný popis jak lekce probíhala. 

 

 

Artefiletika 

 

Pro vysvětlení pojmu artefiletika bychom mohli použít  stručnou charakteristiku, která nás navádí, že 

stěžejním pilířem celého pojetí je právě ono umění „art“. Není zde však chápáno jen jako striktní 

umění v specifických oblastech (muzea, galerie, jeviště…), ale je mu zde dáno širší spektrum 

působení. Mluvíme o umění, které nás obklopuje všude kolem v běžném životě ať pasivně či aktivně 

při vlastní tvorbě. Tímto je artefiletika velmi specifická a zajímavá, že dokáže čerpat z obou těchto 

oblastí umění, které spolu úzce souvisí a prolínají se. 

Druhá část názvu „filetika“ je pojmenováním typu výchovy, která usiluje o propojení emocionálního a 

sociálního rozvoje s rozvojem intelektuálním. Vychází se zde z tvůrčího expresivního projevu a 

osobních zážitků chlapců, které si aktéři snaží zhodnotit pro poznávání, sebepoznávání, rozvoj 

komunikačních schopností a uplatnění se v životě mezi lidmi. 

Artefiletické pojetí se nechalo inspirovat arteterapií a je úzce spjato s výtvarnou výchovou. Nejvíce 

charakteristickou oblastí práce v artefiletice je oblast tzv. vizuality (= vidění ovlivněné kulturou, 

výtvarná tvorba a vizuální prezentace).41  

 

                                                           
41 Slavíková, V.; Slavík, J.; Eliášová, S. Dívej se, tvoř a povídej (artefiletika pro předškoláky a mladší školáky). 
Praha: Portál, 2007. str 13 
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Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání, které vychází z umění expresivních 

kulturních projevů (výtvarných, dramatických, hudebních apod.) a směřuje k poznávání i 

sebepoznávání prostřednictvím reflektivního dialogu o zážitcích z expresivní tvorby nebo vnímání 

umění. 42  

 

Jak rozpoznat artefiletiku od jiných vzdělávacích pojetí. Dá se určit dle třech základních kritérií, bez 

kterých se nejedná o artefiletiku a těmi jsou:  

1. Reflektivní dialog,  

2. Systematická práce se vzdělávacími motivy a  

3. Propojení poznávání světa s poznáváním sebe samého. 

Reflektivní dialog by měl mít dostatečnou časovou dotaci, tak aby děti měly prostor k vyjádření svých 

myšlenek a postojů ke své tvorbě. Jejich postřehy jsou pak východiskem pro další zamyšlení, tvořivý 

proces či další dialogy. 

Vzdělávací motivy vychází i směřují k sebepoznávání v kulturní oblasti a k poznávání kultury, 

společnosti, prostředí a přírody jako takové. 

V poslední řadě propojení poznávání světa a poznáváním sebe samého vychází ze spojení 

uvědomování i obohacování a prohlubování prožitků, jejichž zvládnutí je základem psychického 

zdraví. 

 

V našem zařízení je artefiletika pojata jako mimoškolní činnost, která sice již není součástí vyučování, 

ale je však stále součástí vzdělávacího procesu. Využíváme umělecké tvůrčí aktivity převážně 

výtvarné v relaxačním procesu, kdy je vyvíjena snaha, aby se účastníci naučili především komunikovat 

(verbálně i nonverbálně) a vyjadřovat své názory, postoje a pocity. Vedeme chlapce ke vnímání 

umění jako takového, ke vnímání své vlastní tvorby a tvorby svých spolužáků. Učíme je vnímat své 

okolí, osoby, které se podílí na jejich životech a především je učíme vnímat sebe sama. Na proces 

vnímání pak navazuje reflexe (převážně výtvarného charakteru) a dialog mezi účastníky.  

Náměty, které jsou při činnostech využívány, jsou v souladu s RVP pro ZŠ a jsou koncipovány na ŠVP 

našeho zařízení. Necháváme si však i místo pro okamžité reakce na náhlé události a aktuální sociální 

                                                           
42 Slavíková, V.; Slavík, J.; Eliášová, S. Dívej se, tvoř a povídej (artefiletika pro předškoláky a mladší školáky). 
Praha: Portál, 2007. 200s. ISBNA 978-80-7367-322-2 
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klima skupiny či celého zařízení. Čímž je naše zařízení velmi charakteristické. Nejčastěji se ve skupině 

setkáváme s tím, že se někomu nechce tvořit zejména z důvodu špatné nálady, která má příčinu buď 

v rodinné situaci chlapce, nebo v konfliktu, který řeší v rámci vztahů ve škole či na výchově. Druhým 

problémem je neustálé změny ve složení artefiletické skupiny, které se řeší mnohdy i těsně před 

zahájením sezení. Opět je zde největším ekvivalentem vztahový problém mezi žáky, který se musí 

řešit vyčleněním či změnou osazenstva. Na toto vše jsme se již naučili velmi rychle pružně reagovat. 

 

Průběh artefiletické hodiny není striktně dán. Lze některé části ubírat či dle vlastních potřeb naopak 

přidávat.  

1. Uvítání, popřípadě krátké povídání o tom co mají děti na srdci 

2. Ledolamka – což je uvolňovací cvičení převážně formou nějaké hry 

3. Ztišení 

4. Motivační vstup (příběh, oživení vzpomínek); pokyny pro výrazovou hru 

5. Výrazová hra – vlastní tvůrčí činnost  

6. Reflektivní dialog 

7. Závěrečný rituál, rozloučení, popř. úklid a instalace prací 

 

Příklady artefiletické hodiny: 

 

Téma: Velké putování 

Námět: inspirace podzimní tématikou – stěhování ptactva, pouštění draků, lidská duše… 

Technika: volná koláž – dotváření linií vlny odpadním materiálem (odstřižky látek, papírová kolečka, 

vlna, vata….) 

Učivo: prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary…), jejich jednoduché vztahy (podobnost, 

kontrast, rytmus) a jejich kombinace a proměna v ploše, objemu a prostoru; uspořádání objektů do 

celků; základní rovinné útvary 

Pomůcky: vlna, látky, knoflíky, papírová kolečka, nůžky, vata…. 

Průběh činnosti: 

Uvítání a krátký rozhovor o tom co se bude dít; vyjádření letu pohybem; ztišení – sed do kruhu – 

motivační vstup a popis práce: 
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V kruhu si posíláme klubko vlny různými směry a říkáme, co se nám vybaví s pojmem podzim, létání, 

dušičky, pouštění draků…. . Když už je síť zajímavá, tak položíme konce nití na zem a vnímáme, co ve 

změti nití vidíme (hledáme především draky, ptáky, duchy, listy – to co vyjadřuje podzim). Poté si 

každý vybere jednu výseč a zkusí ji dotvořit za pomoci různého materiálu. Následuje dialog o tom, co 

jsme při tvorbě cítili a jak vnímáme tvorbu ostatních.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ergoterapie: 

 

Název pochází z řeckého „ergon“ = práce a „therapia“ = léčení. Dříve se nazývala léčba prací. Vychází 

z předpokladu, že člověk může zlepšit své zdraví a kvalitu života tím, že se aktivně zapojuje do 

zaměstnání, která pro něj mohou být významná a smysluplná. Aktivitu či zaměstnávání ergoterapie 

vnímá současně jako prostředek i cíl léčby. Usiluje o zachování    schopností jedince potřebných pro 

zvládání běžných denních, pracovních a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku i typu postižení ( 

fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). 

 

Ergoterapie je dalším terapeutickým prvkem a léčebnou metodou, hojně využívanou u nás v  zařízení. 

Prolíná se téměř všemi činnostmi, od škoních aktivit (pracovní a výtvarná výchova, praktické 

vyučování), přes mimoškolní volnočasové aktivity ( pracovní, herní, relaxační aktivity) až po režimové 

činnosti ( každodenní činnosti, sebeobsluha, včetně nedělního vaření). Často využíváme práci 

s papírem, textilem, přírodninami a velmi oblíbená je i práce v naší keramické dílně.  U nás se sice 

nejedná o ergoterapii v pravém slova smyslu, konanou a řízenou lékařem, ale pracovní aktivity 

využíváme hojně právě proto, že dokážou ovlivnit tvořivost, emocionalitu, chování, 

sebeuvědomování, budovat sebedůvěru, sebehodnocení. Terapie je cílená, vychází z problémů 
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jednotlivých chlapců, odráží jejich potřeby, zájmy, sociální role. Každý chlapec má vytvořen plán 

individuálního rozvoje, na kterém sám pracuje spolu s etopedkou a svými pedagogickými pracovníky 

a z něj vycházíme.   

Aktivity vždy přizpůsobujeme individuálně každému chlapci. Nikdy nejde o vytvoření dokonalého 

uměleckého díla, ale nejdůležitější na celém procesu je radost z tvoření, radost z vykonané práce. Je 

pro nás důležité hlavně to, aby činnosti byly smysluplné a jejich výsledky chlapce, ale i nás, těšily. 

 

 

 

 

 

Dalším terapeutickým prvkem, na který bych se ráda více zaměřila  je canisterapie, ve které 

momentálně dokončují výcvik dvě naše paní učitelky a plánuji v příštím roce i já. 

 

 Canisterapie: 

V určité formě ji provozujeme už od té doby, co jsem nastoupila do funkce ředitelky zařízení.  

Dětský cit a láska ke zvířatům není automaticky přenesen na lidské bytosti. Během raného věku je 

dobré, aby děti získávaly zkušenosti a dovednosti z kontaktu, zacházení a soužití se zvířetem, tyto 

zkušenosti ovlivňují i vztah k lidem. Pes ovlivňuje člověka v kterémkoliv věku. 

 

• Do 3 let – pes je zdrojem zajímavých podnětů, dítě poznává biorytmus psa, jeho potřeby - 

jídlo, spánek, bolest. I pes potřebuje pozornost dospělých - dítě si zvyká, že není středem 

pozornosti jen ono. 

• Předškolní věk – pes není živá hračka, dítě si ujasňuje chování k živému tvoru, seznamuje se s 

životním během. 

• Střední školní věk 6-13 let – identifikace mužská x ženská role, ochranitelský a rodičovský 

postoj ke zvířeti.  

• Puberta 13-18 let – dítě hledá v psovi společníka, kamaráda, přebírá zodpovědnost za zvíře, 

cvičí ho, venčí, vychovává, učí trikům, vzdělává se v odborné literatuře. 
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Pes dítěti poskytuje 

• uspokojování citových potřeb 

• zastupuje sourozence 

• rozvíjí fantazii 

• uspokojuje tělesný kontakt 

• posiluje  sebevědomí 

• posílí rovnoměrný psychický vývoj 

• ovlivňuje životní styl- nesedět u PC x vycházky 

• zajímavá volnočasová aktivita 

• dítě není sobecké 

• posílení postavení ve vrstevnické skupině 

 

Specifika dospělí a pes 

• společník a partner 

• partner v komunikaci 

• vyplnění volného času 

• péče o zdraví – každodenní vycházky 

• společenské kontakty – docházení na cvičák 

• zvýšení sebevědomí – okolní chodci obdivují poslušnost psa 

• vzdělávání – čtení odborné literatury a časopisů 

• zastoupení dítěte v rodině, mladý pár, syndrom prázdné hnízdo  

Specifika senior a pes 
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Často jediným přítelem člověka v osamění a nemoci je zvíře. 

• zlepšení kvality života – dobrý vztah k lidem, účastní se okolního dění 

• ovlivnění zdravotního stavu – vycházky 

• komunikace s ostatními – téma psi 

• zvýšení sebevědomí – zvládnu psa a poslouchá mě 

• trénování jemné motoriky – zapínání obojku, vodítka, česání psa 

• zbavení pocitů osamělosti – pes přítel, partner 

• udržení kognitivních funkcí – čtení časopisů, literatury 

• citové prožívání – mazlení, hlazení  

 

 

Canisterapie v našem zařízení, jak jsem již  výše zmínila, tak trošku v nějaké amatérské formě 

funguje. 

Tím, že mám sama od mala ráda psy, nebráním ani svým pracovníkům, aby si ty svoje, pokud jsou 

zdraví a očkovaní, brali do práce, tak, jako si je beru i já. Máme dobrou zkušenost, že přes psy lze 

leckdy snadněji navázat kontakt s našimi chlapci a také je zajímavé pozorovat, jak se jednotliví chlapci 

ke zvířeti chovají. Nechci tedy provozovat canisterapii v plném rozsahu, jako se využívá u mentálního, 

smyslového, tělesného handicapu, u autistů, epileptiků, v logopedii, psychologii či psychiatrii. Pes 

dokáže jen tak zpříjemnit pobyt chlapcům v našem domově, jeho přítomností dochází k projevům 

radosti, zlepšení psychiky a komunikace. Hra a práce se psem uvolňuje u chlapců napětí, stress, 

vytváří vztah ke zvířeti.  

Chlapci mají možnost psa česat, hladit, povídat si o něm, vést jej na procházce. Pomocí psa lze i 

posilovat skupinovou kohezi, začleňovat nové chlapce do kolektivu, zmírňovat komunikační problémy 

a chlapce též aktivizovat. Přínosem je také vytržení skupiny ze stereotypu. 
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A jaký je můj plán využití dalších terapeutických prvků v blízké budoucnosti? 

Chtěla bych se zaměřit na intenzivní práci s rodinou, rodinné poradenství, popř. rodinnou terapii 

(moje etopedka v ní dělá momentálně výcvik). Pokusíme se zintenzivnit kontakty s rodiči našich 

chlapců, motivovat je k maximální spolupráci s námi, protože pokud rodiče pochopí, že jejich dětem 

není ubližováno, ale pomáháno, mnohem lépe se s dětmi pracuje a i pokroky chlapců jsou mnohem 

znatelnější. 
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Východiska 

Životní tempo se zrychluje, technologie jsou nezbytnou součástí života, zvuky jsou 
hlasitější, světlo více svítí, děti dříve dospívají a lidé dokážou být na více místech 
najednou. Čas trávíme ruku v ruce se svými diáři, iPady, sluchátky na uších, kreditní 
kartou. Lidstvo je sice stále produktivnější a výkonnější, ale zároveň se čím dál tím 
více vzdaluje biologickému přirozenému rytmu. K překvapení všech nám tento 
technologický a ve velké míře virtuální styl života nepřináší pocity sebeuspokojení a 
seberealizace. Ne náhodou koluje ve virálním světě vtipně upravená pyramida 
hierarchie potřeb (Abraham H. Maslow, 1943), kde na spodní linii primárních potřeb 
už nejsou ty základní - fyziologické, ale technologické.  

 

Obr. 1. Hierarchie lidských potřeb ve 21. století 

 

Stále více se potkávám s lidmi, kteří mají tendence se vracet  zpět tzv. k přírodě, 
pochopit, proč se narodili a jaký je jejich úkol v tomto životě. Najednou touží po 
skutečných zážitcích, jež by jim daly pocit životního naplnění. Chodí a přemýšlí o 
svých psychosomatických a civilizačních chorobách, o dlouhodobém stresu, 
špatných mezilidských vztazích, negativní náladě ve společnosti, o narůstajících 
kardiovaskulárních a onkologických nemocech, o své moci a bezmoci.  

Vím, že chtějí. Chtějí změnu, ale neví jak. Možná už i tuší jak, ale mají strach udělat 

krok do neznáma a otočit se. Otočit se k sobě.   

Mnozí z nich proto využívají ke své životní spokojenosti zdánlivě bezpečný virtuální 
prostor, chemické stimulanty, suplemety, léky, telenovely, společenské události, 
politickou scénu, plný diář .. .. a tak odvádí pozornost od sebe. Metody sebepoznání 
jsme omezili na zrcadlo v koupelně, počet laiků na facebooku a na hodnocení nás 
samotných těmi druhými. 
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Proč jsem si vybrala toto téma  
 
V rámci svého sebepoznávání (Psychoterapeutický výcvik, Skálův Institut, 2011 - 
2014) jsem si vedla deník, na jehož stránkách jsem čas od času tzv. "uklízela sama v 
sobě".  Každá nová inventura byla pro mě velmi těžká a tak jsem si tento čas 
zpříjemňovala vším možným. Relaxační hudba, zapálená svíčka, obrazy kolem mě, 
aromalampa, dobré jídlo, barevné tužky a podobně. Stále jsem kontrolovala svět 
kolem sebe. Jednoduše bych to mohla shrnout těmito slovy - výkon, úkol, čas, ego.  
Postupem času jsem si uvědomovala, že je to spíše hra. Hra na Míšu.  
 
Poprvé jsem začala uvažovat o změně sebepoznávání na 
podzim roku 2014, kdy jsem se, samozřejmě ne náhodou, 
potkala s Jaroslavem Duškem a Tomášem Klusem na křtu 
knihy Tvarytmy. Jaroslav říkal:  "Oslovila mě tma jako 
jedinečný způsob sebepoznání. Uvědomil jsem si, jak se 
vzájemně zachytáváme do společné hypnózy, zakódováni 
do dohodnuté reality. A jak je to omamné, přirozené, až 
strašidelné. Ve tmě si uvědomuješ, jaké by to bylo vydávat 
se do živého pole skutečnosti bez zajištění. Bez předem 
dohodnutých záchytných bodů, plout volně proudem Života." 
O terapii tmou jsem už slyšela mnohokrát, ale brala jsem tuto informaci, jako 
jakoukoliv jinou, prostě existuje. Čím hlouběji jsem se začala o tuto metodu zajímat, 
tím více mě začala přitahovat. Jedná se o metodu sebepoznání, pří které je jedinec 
konfrontován sám se sebou. Hlavním principem je to, že snížení vnějších 
smyslových stimulů na minimum zesiluje niterné psychické procesy, které poté co se 
rozpustí, umožňují prožití transpersonálních zážitků (Kalweit 2006). Vytrácí se cit pro 
den a noc, sen a skutečnost a převládá stav plynulého přecházení mezi bděním a 
sněním. Lidé, kteří terapií prošli, říkají, že se jim podařilo rozloučit se s minulostí a 
vstoupit do nové životní etapy, udělat ve tmě tzv. "bílou čáru" za minulostí, proto 
jsem zvolila název práce "Bílá čára ve tmě". 
 
Terapie tmou není ničím novým, neprobádaným. Není to ani "novinka" 21. století, 
která je určena pouze bláznům, bohatým manažerům či tzv. biolidem.   
Měla jsem možnost osobně hovořit s pěti lidmi, kteří pobyt ve tmě zrealizovali. 
Jejich zkušenosti a prožitky mě oslovily natolik, že se pokusím je sdílet 
společně se čtenáři. 
Velkým přínosem byl pro mě rozhovor s duchovním otcem Terapie tmou 
Andrewem Urbišem. I tento rozhovor je součástí práce.  
Ráda bych také využila techniky omezené zevní stimulace i ve své praxi. Proto 
dalším krokem v mém bádání byly Tématické skupiny pro klienty Zařízení sociální 
intervence Kladno. Začala jsem neverbální grafickou technikou projektivního směru - 
malování ve tmě. Výstupy z této techniky mi daly jasnou odpověď, že práce s 
omezením zevních podnětů - zraku - jsou dobrou cestou v rámci léčebného procesu.  
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Úvod 

Teoretická práce se zabývá technikou Restricted Environmental Stimulation (REST), 
která se zakládá na snížení až omezení zevních podnětů jako jsou tma, ticho, 
sociální izolace. U nás existuje specifická varianta této techniky, která je známá jako 
Terapie tmou.  

Metoda REST vznikla na konci 70. let 20. století a rozvíjí se především v 80. a 90. 
letech (Suedfeld, 1974, 1980, 1983; Norlander, Kjellgren, Archer, 2003). Další 
alternativní názvy jsou: Dark therapy (Phelps, 2008) nebo Dunkelterapie (Kalwait, 
2006). V tuzemské literatuře se vžil název Terapie tmou, Léčba tmou (Brodská, 
2008; Krumlová, Hrdličková, 2009). Podstatou metody je účinnost dvou faktorů: 
sociální izolace a maximální snížení vnější stimulace (zdroj: Wikipedia).  

Existují dva typy Chamber REST a Floation REST.  

Technika Flotation, nebo-li flotační tank, je realizována ponořením se do nádrže s 
vodou jež má tělesnou teplotu, obsahuje určitou koncentraci látky zvané magnesium 
sulfát, což umožňuje, aby ponořený člověk mohl ležet bez obav na zádech – je 
nadnášen. Osoba má v uších ucpávky, které eliminují zvuk. Flotační tank je 
uzavřený, což vytváří prostředí totálního zatemnění.  V tomto prostoru setrvá jedinec 
obvykle 1 h. 

Technika Chamber znamená pobyt v komoře se základním vybavením a toaletou. 
Hlavní působící faktory jsou ticho a tma. Nejčastější jsou pobyty do 24 hodin, avšak 
v případě terapie tmou až týdny.  

Modifikovaným způsobem jsou u nás například klauzury používány v některých 
terapeutických komunitách, příkladem může být Komunita v Psychiatrické léčebně 
Bílá Voda či TK v Němčicích. Zde klienti v rámci doléčovacího programu odchází do 
samostatného domku, kde tráví o samotě den či dva. Jedinec se díky této zkušenosti 
stává méně zatížený obrannými mechanismy, je více vnímavý k vlastnímu tělu a 
prožívání. Může se v tichu věnovat svým myšlenkovým pochodům a tak se i lépe 
sousředit na to, proč nastoupil do léčby a zda má rozhodnutí k abstinenci. Osamělost 
může ze začátku vyvolat úzkost, ale posléze zprostředkuje klientovi růst či léčbu, 
proto je vhodné jim období dobrovolné osamělosti doporučit (Yalom, 2006). 

 

Podrobnější historii výzkumu senzorické deprivace najdete v příloze č. 1 
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Využití metody REST 

Metoda REST a především Chamber REST se jeví jako účinná při péči o zdraví 
člověka. Nelze ji vnímat jako náhradu tradičních metod psychoterapie, je kompatibilní 
s řadou terapeutických škol a přístupů, které mají alespoň minimální analytický 
akcent. Rovněž je podstatné, že při aplikaci REST dochází v řadě případů k úlevě 
bez použití chemických substancí (Malůš, 2014). 

Krátkodobá aplikace Chamber REST zlepší schopnost učit se. Podobně jako 
krátkodobý půst vede k větší radosti z jídla a větší chuti k jídlu, tak informační, 
sociální a senzorický půst aktivuje „hlad“ po informacích a chuť učit se. Zároveň 
zvyšuje schopnost všímavosti (mindfulness) - která je definována jako specifický 
způsob pozornosti charakterizovaný záměrným, bdělým uvědomováním si jevů 
odehrávajících se v přítomném okamžiku s postojem přijetí a nehodnocení. 
Vyznačuje se plným věnováním pozornosti a ponořením se do jedné činnosti bez 
rozptylování nesouvisejícími myšlenkami či představami a zároveň psychickou 
flexibilitou a otevřeností vůči různým aspektům této činnosti.43  

Dlouhodobé aplikaci metody Chamber REST  se věnoval poslední výzkum týkající se 
Terapie tmou, jež proběhl v posledních dvou letech pod vedením Marka Malůše ve 
spolupráci s Beskydským rehabilitačním centrem (Olomouc, 2014). V minulosti lze 
dohledat spíše výzkumy REST či senzorické deprivace, které lze považovat za 
základ terapie tmou. Krom zahraničních výzkumů počínaje Hebbem, Zubkem a 
Suedfeldem, probíhaly experimenty se senzorickou deprivací v 50. a 60. letech i na 
území tehdejšího Československa. Autoři Ludvík Šváb a Jan Gross se zajímali o 
využití senzorické deprivace v anaklitické terapii a o psychické fenomény, které 
senzorická deprivace vyvolává.  

Všechny výzkumy metod REST se shodují, že není potřeba se výrazněji obávat 
možného psychického poškození, ani v případech, kdy osoby v experimentální 
izolaci setrvaly mnoho dní (psychoterapeut Andrew Urbiš, 50 dní ve tmě). Také 
psychiatričtí pacienti se schizofrenií snášeli vcelku dobře podmínky senzorické 
deprivace a u některých bylo možno sledovat snížení výskytu psychotických 
symptomů a dosažení stability vzhledem k okolnímu prostředí. 

Metodou Chamber REST lze úspěšně využít v těchto oblastech: 

• Změna sebepojetí 

• Změněné stavy vědomí 

• Psychosomatické poruchy 

• Obsedantně kompulzivní porucha 
                                                           
43 http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/?p=3074 E-learningová podpora mezioborové integrace 
výuky tématu vědomí na UP Olomouc 
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• Obezita, poruchy příjmu potravin 

• Tvořivost, relaxace 

• Fóbie 

• Alkohol a jiné závoslosti 

• Kardiovaskulární choroby 

• Mezilidské vztahy 

• Zvýšení odolnosti organismu 

• Rozvoj citlivosti smyslových receptorů 

Nápad na provozování moderní metody Chamber REST přišel Holger Kalweit po 
několika pobytech v temnotě v rámci své cesty sebepoznání v Tibetu. I přes 
počáteční pochyby se nakonec odvážil použít obrat Terapie tmou při svých 
přednáškách. Pokaždé toto spojení vyvolalo vlnu zájmu, překvapení. Oživil tak jistý 
archetyp: temnota jako cesta do říše duše. I proto zvolil název TERAPIE TMOU - 
jednoduchý, výmluvný, že každý ihned pochopí o co vlastně jde.  

 

Terapie tmou 

Terapii tmou přinesl do Evropy dnes už pětašedesátiletý německý psycholog a 
etnolog Holger Kalweit, který se inspiroval u šamanů a učenců 
tibetských, indických i sibiřských a přes dvacet let svou metodu 
provozoval, zejména v Německu a nazval ji dunkelterapie.  

Vychází z původní tradice yangtik provozovanou mnichy v Tibetu, 
kteří ve tmě zůstávají až 7 týdnů v kuse. Nepřítomnost vnějších 
podnětů způsobuje, že nejprve duševní, potom energetické a 
nakonec spirituální zkušenosti se stávají čím dál zřetelnějšími. Údajně se vytrácí cit 
pro den a noc, člověk vícekrát usíná a probouzí se, stírá se rozdíl mezi snem a 
realitou. Nejen tibetští mniši, ale i jiná duchovní společenství využívají podobné 
praktiky k práci se svým nitrem. Egyptští kněží museli, při přípravě na zasvěcení, 
pobývat v temných prostorách uvnitř pyramid. Jeskynní terapii tmou znali a prováděli 
Etruskové, Italikové a Římané. Staroirští proroci uléhali v temných místnostech s 
pokrývkou přes hlavu. Severoameričtí indiáni dřepí nazí několik dní bez jídla a pití v 
zakryté díře, kde je naprostá tma.  

Do Čech přišla tato varianta Chamber REST díky působení Dr. Urbiše, který uvedl pojem 
Terapie tmou v našem prostředí. Tento termín zvolil v prvé řadě s ohledem na práci 
Kalweita, který používal označení Dunkeltherapie.  
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Terapie tmou je název přiléhavý především i z toho důvodu, že pro většinu 
lidí bez smyslového handicapu je zrak dominantním smyslem, který při 
podstoupení Terapie tmou jednoznačně ono výsadní postavení ztrácí, 
protože osoba se nachází v prostředí absolutní tmy a na dosti dlouhou dobu 
ztrácí kontakt se světlem a nemá tudíž k dispozici žádné typické vizuální 
vjemy.Většina lidí, kteři podstoupili terapii se shodují, že zrak je v naší 
společnosti velmi přeceňován. Ovšem nedochází k utlumení pouze tohoto 
smyslu, v průběhu terapie dochází k radikálnímu omezení vnější stimulace 
celkově. Jedinec se dostává do prostředí, ve kterém nemá k dispozici 
prakticky žádné vnější podněty, které by zaměstnávaly jeho pozornost. Omezená vnější 
stimulace se tak nedotkne pouze zraku, ale prakticky všech dalších smyslových modalit a 
navíc v tomto prostoru zůstává jedinec sám s minimálním sociálním kontaktem.  
 
V České republice je již několik míst, kde si lze Terapii tmou objednat. Každý klient si zvolí 
dle svého uvážení, které místo je pro něj to pravé. Rozhodnout se může podle ceny, 
terapeuta (průvodce, opatrovníka), místa, budovy a také podle jídla. Nejznámější a možná 
nejpropracovanější pobyt ve tmě poskytuje Beskydské rehabilitační centrum Čeladná. V 
tomto lázeňském areálu byl vroce 2009 vytipován a následně kompletně zrekonstruován 
malý objekt v okrajové části lesoparku, který byl nazván Vila Mátma. V objektu je kdispozici 
plně vybavený apartmán se samostatným sociálním zařízením a cvičebními stroji. Obytný 
prostor je plně klimatizován a před započetím terapie si jej klient může důkladně 
prohlédnout, aby si zapamatoval rozložení místností a nábytku. V průběhu pobytu se může, 
dle potřeby, kdykoliv telefonicky spojit s terapeutem, nebo službu konajícím lékařem. Z 
tohoto místa mají zkušenosti lidé, se kterými jsem měla možnost udělat rozhovor. 
 

 
Obrázek č. 3 - Vila Mátma, Čeládná (Zdroj: http://www.brc.cz/terapie-tmou/) 
 
 
Druhým takovým místem je Terapie tmou u Prostějova. Poskytovatel Vladimír Böhm nabízí 
dva druhy chatek pro pobyt ve tmě. První chatku s názvem chatka elementu Země a chatku 
elementu Vzduchu. Zájemce si může vybrat, kterou energií chce pobytem ve tmě podpořit. 
Vladímír je velmi milý, lidský člověk, který samozřejmě prošel terapií tmou také. Obě chaty 
postavil sám, vybavil je především přírodními materiály. Styl domu je jednodušší a "chudší" 
oproti vile Mátma v Čeladné. Nenajdete zde ani postel, stůl či dokonce cvičební stroje. 
Chatky jsou vybavené pouze matrací, sedacím pytlem a sociálním zařízení. Zkušenosti z 
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terapie, o kterých budu psát dále, mi předali další tři lidé, kteří si vybrali právě toto místo u 
Vladimíra Böhma. 
 
 
Obrázek č. 4. Chatka elementu Vzduchu - Prostějov (zdroj: http://www.vladimirbohm.cz) 
 
 
Seznam dalších míst, kde je poskytována tato služba najdete v příloze č. 2.  
 
 

Když byla na podzim roku 2006 zprovozněna první nám známá služba Terapie tmou, kterou 
si mohl jedinec zakoupit, okamžitě byl zájem dostatečný na pokrytí naprosté většiny 
možných termínů. A to pro obě pobytové chatky, které poskytovatel této služby zbudoval 
současně. V té době bylo možné zakoupit terapii tmou v ceně 400 Kč na den, tedy 2 800 Kč 
na týden. 
O 4 roky pozěji již existovalo poskytovatelů několik. Pobytová místa pro terapii tmou funguje 
s různým zázemím, různým filozofickým pozadím, v různé kvalitě i ceně, v rozmezí 500 
Kč/den až 1000 Kč/den. 
Tato terapie nejen přežila, ale zjevně zažívala nárůst nabídky i poptávky, a každým rokem ji 
absolvovalo více a více lidí. Nemám dostupná přesná čísla, mohu pouze odhadnout podle 
obsazenosti, že pobyty různé délky absolvovalo v České republice přibližně 600 jedinců. 
Terapie tmou se tak již brzy může stát novým fenoménem sebepoznání. 

Když jsem se začala do hloubky zajímat o tuto metodu, hledala jsem metodický popis 
terapie, nějaká společná vodítka, jakýsi plán terapie. Nenašla jsem. Neexistuje žádný 
plán, jak by měla terapie ve tmě správně probíhat, neexistuje doporučený program. A 
o tom to právě je. Nic neplánovat, protože temnota pohltí čas. V denním životě 
žijeme podle plánů a času, v noci od impulzu k impulzu. Svět, kde není světlo 
umožňuje prožít si čas právě nyní, tedy TADY A TEĎ.  

Zájem o Terapii tmou stále roste, protože termíny nabízené mnoha různými 
poskytovateli jsou na rok i více měsíců dopředu zadané.  

Dle empirického výzkumu (Malůš 2014) můžeme na základě vzorku 31 respondentů 
vypočítat průměrný věk klientů Terapie tmou - 40 let. Nejmladšímu muži bylo 25 roků a 
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nejstaršímu 84 roků. Z hlediska vzdělání mělo 18 jedinců vysokoškolské vzdělání, 12 
středoškolské s maturitou a 1 jedinec měl vyšší odborné. V tomto souboru nebyl 
zaregistrován klient se základním vzděláním.  

 

Jak Terapie tmou probíhá 
 
V první řadě zjišťují poskytovatelé záměr klientů - tedy proč se rozhodli do terapie vstoupit. 
Většina z nich se shodují na těchto cílech - potřeba zklidnění, dosažení vnitřní vyrovnanosti a 
klidu, úleva od hektičnosti života, potřeba zastavit se a rozhodnout se, jak dál, zrekapitulovat 
dosavadní život, ujasnit si, co vlastně chci. 
Urbiš (2012) se domnívá, že Terapie tmou je vhodná pro člověka, který uzavírá nějakou 
životní etapu a zároveň vstupuje do etapy jiné.  
 
Klient si vždy místnost prohlédne, terapeut - průvodce vysvětlí pravidla pobytu a ještě jednou 
zdůrazní, že je zde klient dobrovolně. Může tedy kdykoliv odejít a pobyt přerušit. Poslední 
výzkum udává 2 nedokončené pobyty z 31 sledovaných (Malůš 2014), jiný poměr podává 
Urbiš (2013) z 200 klientů jich 6 pobyt nedokončilo.  
V některých místech je k dispozici lampička, jinde příruční baterka, jinde není žádné světlo. V 
průběhu pobytu je celý objekt uzamčen, klíče má k dispozici klient, buď v zámku či v 
zapečetěné schránce.  
 
Domky/chatky bývají zvukotěsné, ale není to tak všude. např. vila Mátma (BRC Čeladná) 
není absolutně zvukotěsné, to znamená, že z okolního prostoru mohou proniknout v 
minimální intenzitě různé zvuky: zvon kapličky, projíždějící vlak či automobil, hovor větší 
skupiny lidí, která prochází poblíž. 
Žádný klient u sebe nesmí mít osobní zdroj světla či jiné zařízení, které by mohlo zaměstnat 
jeho pozornost v průběhu terapie. 
 
Na jídelníčku se vždy klient s poskytovatelem domluví předem. Často se jedná o 
vegetariánskou stravu, různě modifikovanou. Někde nabízeji speciální stravu syrovou, jinde 
očistný půst (viz příloha č.2). V BRC Čeladné je na základě dotazníku, který každý klient 
vyplní před vstupem do prostředí omezené vnější stimulace, je stanoven jeho somatotyp a 
následně i vhodný jídelníček. U všech poskytovatelů je ale vždy dostatek tekutin, voda, 
minerálka, čaj, na některých místech i melta v termoskách. Jídlo přináší terapeut - průvodce 
jednou denně v různých časových intervalech. V této době také nabízí klientovi možnost 
sdílení prožitků. Pokud se tak stane, sedí s ním po tmě na předem určeném místě. (Pravidla 
návštěvy terapeuta - průvodce u klienta používané BRC Čeladná naleznete v příloze č. 3) 
 
Terapie tmou není v ČR v současnosti orientována na klinickou populaci. Možná i proto 
používá Urbiš pro svou roli místo slova terapeut termín opatrovník, Vladimír Böhm zas 
průvodce. Jeho úloha je chápána jako doprovázení. Opatrovník – terapeut je tedy 
průvodcem, který z povzdálí sleduje cestu klienta, naslouchá mu, vysvětluje a odpovídá na 
jeho otázky, ale nezasahuje do jeho procesu prožívání. 
Důležitý je také způsob adaptace klienta na prostředí omezené zevní stimulace. Zde je 
terapeut spíše katalyzátorem než aktivním činitelem. Velké množství klientů může prožívat 
výraznou úzkost, mohou se u nich objevit různé iracionální představy, které se týkají 
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ohrožení. Úkolem terapeuta - průvodce je v těchto případech podpora klienta a 
povzbuzování k tomu, aby tyto nepříjemné stavy vydržel a jednoduše počkal, až odejdou. 
 
Klient je před vstupem na pobyt seznámen, kdy a jakým způsobem dojde k ukončování 
pobytu terapie tmou. Ve výstupní den (většinou to bývá ráno) přijde terapeut - průvodce a 
informuje klienta o ukončování pobytu a přípravě na opětovný kontakt se světlem. Klient si 
musí nasadit sluneční brýle a sednout si do křesla, odvrácen zrakem od dveří. Pomalu se 
pootvírají dveře, aby nepřímé denní světlo osvětlovalo hlavní pobytovou místnost. Po plném 
otevření dveří nechá klienta ještě chvíli sedět a „rozkoukávat se“ po místnosti. Jakmile si 
klient zvykne na toto světlo (jen pro představu – jde o dost výrazné šero), jde spolu s 
terapeutem pomalu ven. Vladimír Böhm nechává klienty v místnosti samotné, aby mohli 
důstojně a tzv. po svém pobyt ukončit a rozloučit se.  Tento okamžik bývá často silně 
emotivní, klienti si jej mnohokrát ve tmě vizualizují, občas lidé pláčou, křičí nebo naopak 
nemohlou mluvit. Může se také dostavit motání hlavy, proto na většině místě nechají 
terapeuti klienty sedět.  
 
Klientům je doporučeno se velmi pozvolna vracet zpět do reality. Odložit řešení náročných 
problémů na později, setrvávat v tichém prostředí, nevyhledávat oslavy, večírky. Pokud 
možno zajistit si ještě před nástupem další dny volna, připravit rodinu a kolegy v práci na 
možné jiné rozpoložení, možná i na nechuť sdílet ihned osobní zážitky, na pozvolné 
navyšování tempa a výkonu.  
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Osobní zkušenosti lidí, kteří prošli Terapií tmou 

Ačkoliv je terapie tmou individuálně vnímána stejně jako jakákoliv jiná terapie, lidé, 
kteří ji prošli se shodují v několika bodech. Následující výčet jsem sepsala na 
základě inspirace Jaroslava Duška (2014), průkopníka terapie Andrewa Urbiše 
(2012) a především z rozhovorů s pěti různými lidmi: 

• Daniel 40 let - finanční ředitel (1. pobyt ve tmě) 

• Petr 47 let - manager (1. pobyt ve tmě) 

• Vladimír 39 let - poskytovatel terapie tmou (4. pobyt ve tmě) 

• Dáda 49 let - terapeut (2. pobyt ve tmě) 

• Zuzana 29 let - produkční (1. pobyt ve tmě) 

 

 

Obrázek č. 5. Vladimír ve tmě (zdroj: http://www.vladimirbohm.cz) 

 

Nejvíce podmětů jsem získala od svého bratra Daniela, se kterým jsem měla 
možnost zažít přípravy na pobyt ve tmě i jeho návrat. Následující text píši úmyslně v 
1.os. JÁ - jednak proto, že přepisuji slova přesně tak, jak mě je lidé sdělovali, také 
pro jednotnou stylizaci textu a v neposlední řadě cítím spojení se slůvkem JÁ více 
než příznačné.  
 

• bylo to hodně silný, byla chvíle, kdy jsem chtěl rozsvítit lampičku 

• rozhodně se do tmy znovu vrátím, na dýl, sedm dní je málo 

• první den jsem pořád hledala nějaké věci, třetí den jsem už hledala jen sebe 

• první dva dny jsem prospal, třetí den jsem začal intenzivně něco dělat - cvičit, 

chodit, zpívat ... pak už jsem byl konečně sám se sebou 
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• měl jsem velmi živé sny, které si dokonce i pamatuji 

• čtvrtý den jsem ještě věděl, zda je den či noc, pak už jsem byl dezorientovaný 

• po několika dnech jsem začal vidět barevné obrysy 

• uvědomil jsem si, že jsem závislý na své práci 

• tmu jsem kolem sebe cítil, byla měkká, hmatatelná 

• v průběhu jsem několikrát viděl různé barevné tvary, obdelníky, trojúhelníky 

• jendou za pobyt jsem měl zimnici, také jsem několikrát plakal, párkrát křičel, 

bojoval s bolestí hlavy 

• vybavoval jsem si dávno zapomenuté zážitky z dětství, najednou jsem si 

dokázal vzpomenout na jména všech spolužáků ze základky 

• měl jsem hlad, nevěděl jsem za jak dlouho jídlo dostanu, proto jsem měl hlad 

• čas ve tmě je jiný, takový delší 

• hodně jsem přemýšlela o rodičích, měla jsem potřebu jim odpustit 

• často se mi vloudila myšlenka na smrt, raději jsem ji odehnal a pak přicházela 

znovu a znovu, ale už mi to nevdilo 

• když přišel průvodce za mnou do tmy a povídali jsme si, občas jsem se zeptal 

na nějakou otázku. Hned jak jsem ji vyslovil, už jsem znal odpověď.  

• první dny mi v hlavě myšlenky šíleně lítaly, nemohl jsem žádnou pořádně 

uchopit 

• naučil jsem se to, co jsem nikdy nechápal - opravdu na nic nemyslet 

• nevěděl jsem kdy se mi sny zdají a kdy jde o bdělé snění 

• čistil jsem se ve všech směrech (průjem) 

• naučila jsem se cítit své tělo, i když na něj nevidím, vím co se s ním děje 

• musel jsem něco tvořit, maloval jsem, skládal hudbu, psal myšlenky i dopisy 

blýzkým 

• ke konci jsem měl hodně energie, 3-4 hodiny spánku stačily 

• asi týden po pobytu jsem stále ještě měl bystřejší smysly, cítil jsem vůně, 

slyšel vzdálené hlasy, po nějaké době jsem o tuto schopnost zase přišel 

• mám pocit, že se mi zpomalil život 

• cítím se lehký, určitě se už nevrátím k mé dosavadní stravě 

• najednou si umím všechny problémy převést do obrazů, už se mi nezdají 

neřešitelné 

• zjistila jsem, že se ve skutečnosti nebojíme tmy, ale sami sebe 
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Asi zhruba po měsíci návratu ze tmy, jsem se zeptala svého bratra (Daniel), zda by 
mi mohl říci s odstupem času, co konkrétně jemu tma přinesla. Využil chatku 
Elementu země u Vladimíra Böhma v Prostějově. Ve tmě strávil 7 dní. Občas využil 
možnosti popovídat si s terapeutem – průvodcem, ale většinu času chtěl být 
osamocen. První 4 dny nedokázal odpočívat, říkal: „pořád jsem se musel nějak 
zabavovat.“ Pátý den přišel zlom. Při pobytu cvičil, psal si poznámky, maloval (viz 
příloha č. 4).  
S jeho svolením tedy přesně cituji jeho slova: 
 
Co mi tma dala? 
 
Uvědomění si sama sebe – „Teď už vidím, že jsem se nenarodil kvůli práci, abych 
pořád řešil kontrakty a schůzky, vidím teď sám sebe jinak, ne jako ředitele, ale jako 
Daniela, jako bytost, která může být šťastná. Jen tak, ne jen když má hodně peněz, 
hodně kamarádů, diplom na stěně … jen tak. Samozřejmě, že pracuji dál, ale cítím 
se ve své práci svobodný. Vidím, že nejedu na výkon a přesto jsem možná 
výkonnější než dřív. Nemám potřebu čekat na výplatní pásku, hodnotit lidi kolem mě 
a posuzovat, zda jsou dost dobrý. Asi to zní divně, ale cítím se prostě svobodnější.“  

 
Soucit – „Komplexně ke všemu, k sobě samému i k lidem obecně, odpadla ze mne 
ignorace vůči všem potřebám, mým i potřebám lidem z okolí, už mě netrápí, že život 
je nespravedlivý. Minulou neděli jsem potkal v obchodě pani s asi pětiletým prckem, 
křičela na něho u pokladny, že už toho všeho má dost, že se chová jak blbec. Ten 
malej byl úplně vystrašenej. Dřív bych asi vystartoval a paní řekl pěkně od srdce, co 
si o ní myslím. Zeptal jsem se, zda nepotřebuje pomoct, že vidím, že má těžký den. 
Společně s klukem jsme pak pomohli dát zboží na pás. Když po zaplacení 
odcházela, viděl jsem, že bere malého za ruku. Dřív jsem přímo nesnášel 
sentimentální videa, kde si všichni pomáhají. Nemám rád extrémy, takže ani teď to 
není tak, že bych měl všechny lidi na světě rád. Nemám. Ale jsem pokornější.“ 
 
Pokora – „Pokora, životem nebudu plýtvat, doteď jsem spíš přežíval a nevážil si ho, 
život je dar a ne spotřební věc.  Cítím pokoru k rodičům, měl jsem těžkou chvilku 
pátý den ve tmě, kdy jsem si uvědomil, že rodiče nás (i tebe ségra) milujou čistě a 
tak nějak nezkaženě, přesně tak, jak my milujeme své děti – akorát jsem to dřív 
neviděl, vytáčelo mě, když mi máma radila do života. Po návratu jsem rodiče začal 
objímat a líbat na přivítanou. Táta to ze začátku nesl těžce. Nechápal. Dnes se už 
ode mne neodvrací, sice to bagatelizuje a vtipkuje, ale já vidím, že je rád. Že cítí, že 
už mě zase má.“  
 
Pochopení – „Cítím, že život se neskládá z těch všech situací, které se mi dějou, že 
život není o tom co se mi děje, ale o tom, jak na to reaguji. Tohle jsem už jednou 
slyšel, ale teď i vidím, že to tak je. Když se mi stane něco negativního, nereaguji na 
to negativně, protože to pak přitáhne další negativní situace, naučil jsem se takové 
situace procítit, ale nehodnotit. Tak například, mě teď obešel spolumajitel naší firmy. 
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Najednou měl pocit, že může pracovat pro sebe a ne pro firmu. Firma tak přišla o 
velkou zakázku. Neměl jsem potřebu se mu mstít, rozloučili jsme se a už s ním 
nespolupracuji. Do týdne se mi naskytla ještě větší a zajímavější zakázka, ve které 
už bývalý spolumajitel nehrál roli.“  
 
Přirozenost -  „Cítím, že mohu být přirozený, prostě tak nějak normálně lidský, 
autentický, že nemusím hrát ve svém životě tolik her najednou. Najednou cítím 
odvahu a chuť být sám sebou, nestylizovat se. Tohle jsem já, jsem Daniel, vidím 
konečně sebe!“  
   

(sepsáno dne: 26. dubna 2015) 
 

Po sepsání vět, jsem si všimla kolikrát se objevilo slovo „vidím“. Úmyslně jsem 

všechna slova v textu ztučnila. Jakoby slovo „vidím“ nabralo jiný význam. Paradoxně 

pomohla Danielovi TMA k tomu, aby VIDĚL.   

 
 
Obrázek č. 6 
Daniel, ředitel firmy a Daniel po návratu ze tmy 
 
  



 183 

Vlastní zkušenost duchovního otce Terapie tmou Andrewa Urbiše  

(vyňato z knihy Terapie Tmou, 2012, Internetový nezávislý časopis Čas, ročník III., 
2010, TV program ČT Pološero, 2013) 

 

Obrázek č. 7. A.A.Urbiš - zápisky z pobytu ve tmě ((Zdroj: http://www.brc.cz/terapie-
tmou/) 

Zatím nejdelší kůra trvala čtrnáct dnů. Jenže klientům to nestačí. Proto Urbiš se 
svým týmem za účasti předních vědeckých pracovišť připravili projekt jedinečného 
dlouhodobého experimentálního pobytu v délce sedmi týdnů ve tmě, který sám 
podstoupil. Následující text je významný tím, že kromě osobních prožitků A. Urbiše, 
můžeme poznat pobyt také z jiného úhlu - z medicínského hlediska. 

Urbiš říká: "Zpočátku jsem se snažil dodržovat klasické rituály (osprchovat, jíst, cvičit 
atd.) v určitém rytmu. Potom už mi to bylo lhostejné - když jsem měl hlad, tak se jedl, 
když se mi chtělo spát, tak jsem spal. Až tehdy, v absolutní tmě a o samotě, jsem si 
uvědomil, jak je život obyčejného člověka v běžných podmínkách omezován a 
svazován rituály, které si sám zvolil. Bylo mi dobře psychicky i fyzicky. Skoro vůbec 
jsem nejedl a necítil hlad. Přemýšlel jsem nad možností, že bych tam zůstal. Výrazně 
se mi zlepšil sluch. V závěru pobytu u mne začalo stoupat vnitřní napětí, jako bych 
měl strach z výstupu. Skutečně se mi nechtělo ukončit experiment, poněvadž tma na 
mne působila velmi dobře. Při výstupu jsem prožíval velmi silný pocit, jako bych se z 
prostoru, který mi poskytoval azyl, vracel zpět do světa nebezpečí a ohrožení. Po 
celou dobu pobytu jsem se ve zvýšené míře potil, musel jsem se často sprchovat a 
měnit prádlo. Po ukončení experimentu byla odebrána krev k biochemickému a 
hematologickému rozboru a potom i v následujících dnech." 

Velmi zajímavé jsou záznamy přístroje AKTIGRAF a elektronického krokoměru 
OMRON, který jsem měl instalovány po celou dobu pobytu. AKTIGRAF je malý 
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přístroj podobný náramkovým hodinkám nošený na nedominantní horní končetině 
užívaný k záznamu pohybu. Aktigrafické monitorování spánku a bdění staví na 
skutečnosti, že ve spánku jsou pohyby mnohem méně četné a intenzivní než při 
bdělosti. Podstatou je měření zrychlení dané intenzity (pohybu). Toto zrychlení je pak 
vyjádřeno numericky/graficky jako počet pohybů ve zvoleném intervalu. Aktigrafické 
měření může však být ovlivněno různými okolnostmi. Například, že dlouhotrvající 
bdění bez zaznamenaného pohybu je nesprávně vyhodnoceno jako spánek. Z 
grafického vyhodnocení rozložení aktivity a spánku je naprosto zřejmé, že během 
experimentu postupně narůstal spánek a klesala aktivita. Tomu přibližně odpovídá 
graf pohybové aktivity zaznamenávaný elektronickým krokoměrem OMRON. 
Záznamy z Aktigrafu byly zpracovány manuálně a automaticky. Zjevné disproporce 
naznačují tři možné režimy v rámci pobytu ve tmě: Aktivita, Spánek a Bdělost. Tato 
hypotéza a grafické vyjádření výrazně koresponduje s prožitky zvláštního stavu mezi 
spánkem a bděním, něčeho co v zápisech označuji NIC. Rovněž velmi zajímavý je 
grafický záznam porovnávající celkovou aktivitu s počtem kroků. Ukazuje, že v 
krizovém období pátého dne, při výrazném poklesu celkové aktivity, stoupl počet 
kroků až k maximu. V té době Urbiš pohybovou aktivitou překonával krizi.  

Rovněž velmi zajímavé jsou výsledky z rozboru krve. Například podíl triglyceridů se v 
průběhu experimentálního pobytu výrazně snížil oproti výchozí hodnotě o 50%. 
Triglyceridy jsou tukové částice, které jsou jedním z hlavních zdrojů energie pro práci 
svalů. Jejich zvýšená hladina v krvi představuje jeden z nejvážnějších rizikových 
faktorů vzniku srdečně-cévních onemocnění, protože ve vysoké koncentraci vedou k 
nárůstu počtu tzv. malých denzních (hustých) LDL částic, které jsou velmi rizikové 
pro vznik aterosklerózy (usnadňují ukládání cholesterolu do cévní stěny – jsou 
aterogenní). Zvýšená koncentrace triglyceridů je samostatný rizikový faktor 
Ischemické choroby srdeční - ICHS. Například Framinghamská studie jako jedna z 
prvních epidemiologických studií potvrdila jak u mužů, tak i u žen souvislost mezi 
zvýšenou koncentrací triglyceridů a rozvojem ICHS.  

Münsterská studie PROCAM (Prospective Cardiovascular Münster Study)44, ve které 
bylo sledováno 4849 mužů ve věku 40–65 let po dobu 8 let, prokázala, že zvýšená 
koncentrace triglyceridů je nezávislým rizikovým faktorem předčasné ICHS. 
Hypertriglyceridemie zvyšuje riziko ICHS bez ohledu na koncentraci LDL i HDL 
cholesterolu. Také se ukazuje, že vysoká hladina krevních tuků, zvaných triglyceridy, 
zcela zřejmě vyvolává zvýšené riziko mozkové mrtvice (CMP). Dr. Tanne s kolegy z 
Sheba Medical Center v Tel Hashomer v Izraeli sledoval během osmi let 487 
pacientů, u kterých došlo k mozkové mrtvici nebo k přechodné mozkové příhodě. Tito 
pacienti měli v průměru vyšší hladinu triglyceridů a nižší hladinu HDL („hodného“) 
cholesterolu. Na základě těchto zjištění doporučují izraelští výzkumníci, aby byly 
napříště používány triglyceridy při vyhledávání osob ohrožených ischemickou 
mozkovou mrtvicí.  

                                                           
44 http://www.sciencedirect.com 
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Osobní rozhovor s Andrewem Urbišem 
 
Průkopník této metody je sdílný, zapálený a sympatický muž. Je velmi zaměstnaný, protože 
kromě své lékařské praxe pracuje jako terapeut - průvodce ve tmě, tudíž má téměř všechny 
týdny v roce vyplněné návštěvou klientů ve vile Mátma. 
Kromě mnoha nadšenců, kteří stojí za každým jeho slovem, má kolem sebe také několik 
odpůrců jak z řad veřejnosti, tak také i z řad odborníků. Jak sám říká: "Kritizovat nepoznané 
umí každý člověk, jsem ochoten každému z nich poskytnout pobyt zdarma a jsem 
přesvědčen, že svůj názor změní. Ovšem žádný z nich se zatím neodvážil." Je to podobné 
jako celonárodní diskuze zda povinně děti očkovat či ne. 
 
Doktor Urbiš spolupracuje také s renomovanými psychology a psychiatry a je nutné také 
zmínit, že Čeladná je jediná zdravotní instituce v Evropě, jež se zabývá touto metodou. 
Terapii tmou nikomu nevnucuje, nedělá účelnou propagaci. Informace o možnosti pobytu ve 
tmě se vždy dostane k tomu, kdo ji  potřebuje. Vzhledem k tomu, že je opravdu stále větší 
zájem o terapii, pracuje MuDr. Urbiš se svým týmem na možnosti zrealizovat další vilu v 
objektu rehabilitačníh centra. Je totiž až neuvěřitelné, že další možný volný termín týdenního 
pobytu má až na konci roku 2017. (Můj pobyt je objednán na březen 2016) 
 

Obrázek č. 8: MuDr. Andrew Urbiš 
 
 
Narodil se 25. srpna 1946 ve Frýdku. Na olomoucké Filozofické fakultě Univerzity Palackého 
vystudoval psychologii a specializoval se na komunikaci a řízení. Poté pracoval jako 
samostatný odborný redaktor a určitý čas se věnoval vojenské historii.Systematicky se 
zabýval personalistikou, mezilidskými vztahy, organizaci a řízením práce, analýzou řídících 
procesů, celostní medicínou, tvorbou a ochranou životního prostředí. Absolvoval stáž v 
Chengdu University of T.C.M in China a Maori centre – Christchurch in New Zealand.Je 
autorem řady projektů a několika odborných publikací. Své praktické zkušenosti z řídící 
práce a poznání ze souvislého odborného studia uplatňuje v poradenské praxi. 
Kromě poradenské činnosti provádí analýzu obytných provozních objektů s praktickým 
využitím poznatků feng - šuej. 
Zdroj životopisu: http://www.pknihy.cz/knihy/002396/ 
 
Při rozhovoru mě především zajímalo, jakou má MuDr. Urbiš zkušenost s osobami závislými 
na návykových látkách. Nikde jsem totiž neměla možnost tuto informaci dohledat jak na 
internetu, tak v knihách. Urbiš potvrdil, že tímto tématem se zatím v ČR opravdu nikdo 
nezabýval podrobně. Vyprávěl o výzkumech ve Švédsku, kde se snaží Terapií tmou osoby 
závislé léčit a to s velkým úspěchem. Klienti pobývají ve tmě 3 dny a tyto komory začínají být 
součástí léčebného systému. Podobnou vizi prý měli také terapeuti Psychiatrické léčebny 
Bílá voda. Sami si na vlastní kůži vyzkoušeli pobyt ve tmě v Čeladné a poté se začali zajímat 
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o samotnou realizaci v jejich zařízení. Bohužel se projekt nezdařil díky nedostupnosti 
finančních prostředků. 
 
MuDr. Urbiš vyprávěl o lidech, kteří byli velmi silnými kuřáky a i přes jejich obavy, zda 
zvládnou být týden bez své "drogy" (ve vile se kouřit nesmí) do programu vstoupili. Po 
ukončení pobytu byli přesvědčeni, že se ke kouření už nevrátí.  
Další osobní zkušenost má s lidmi závislými na lécích. Medikace se u každého z nich po 
pobytu ve tmě snížila na minimum či úplně vymizela.  
Ale i u běžných zdravotních komplikací, které si žádají lěčbu léky má dobré zkušenosti. 
Vzpomínal na ženu s vysokým krevním tlakem, která musela odejít od svého praktického 
lékaře. Neunesl fakt, že žena již žádné léky nepotřebuje a i když výsledky zdravotního 
vyšetření byly pozitivní, měl tendenci ji léky stále předepisovat. 
 
Samotného Urbiše nadchla má myšlenka spolupráce na výzkumu - zda vůbec a pokud ano, 
tak čím, přispívá pobyt ve tmě v léčbě závislostí. Proto jsme se dohodli na dalším setkání. 
Vzhedem k mé zaujatosti pro věc, jsem si také rovnou objednala pobyt ve tmě. Urbiš je 
přesvědčen, že lidem se závislostí pobyt může pomoci, za předpokladu, že terapeut - 
průvodce, který je obeznámen s anamnézou klienta, bude nenásilně a vhodným způsobem 
vést rozhovory ke změně postojů klienta k droze. Podobně jako to dělají terapeti při 
individuálním programu, akorát, že u toho není světlo :-). 
 
Další část rozhovoru se nesla v nádechu negativní atmosféry ve společnosti a to vzhledem k 
farmaceutickému trhu. Pobyt ve tmě prokazatelně snižuje potřebu medikace a tento fakt se 
mnoha velkým koncernům a také i lékařům nelíbí.  
 
 
Závěr a výsledky experimentu (Urbiš 2012) 

Terapie tmou: 

• Může ovlivňovat produkci melatoninu a takto může působit preventivně proti 

onkologickým onemocněním a rovněž k některým poruchám metabolismu 

(obezita, diabetes mellitus) a všem dalším civilizačním chorobám, které se 

podílejí na zhoršování kvality života a zkracování jeho délky.  

• Významně snižuje hladinu triglyceridů v krvi a působí tak jako prevence proti 

kardiovaskulárním chorobám, cévním mozkovým příhodám, obezitě a další.  

• Zvolňuje a zpomaluje životní tempo 

• Velmi účinně působí proti syndromu vyhoření a jeví se jako velmi vhodná a 

účinná neinvazivní metoda při únavovém syndromu (CFS). 

• Rozvíjí citlivost receptorů (zrak a sluch), kreativitu a obrazotvornost. 

• Regeneruje psychiku, tělo se zbavuje psychických sedimentů a očisťuje se 

(obdobné, jako při půstu kdy se tělo zbavuje různých fyzických a chemických 

sedimentů a nánosů).  
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• Umožňuje nácvik extrémně zátěžových situací a zvyšuje odolnost proti jejich 

působení.  

Výsledky experimentu provedeného pracovníky Beskydského rehabilitačního centra 
potvrdily, že terapie tmou je skutečně velmi vhodná pro všechny osoby žijící v 
trvalém napětí a přetížení a jiných náročných životních podmínkách. To znamená pro 
manažery, politiky, pro osoby trpící syndromem vyhoření a další. Rovněž také osoby 
pracující v nepřetržitých provozech, pacienty s únavovým syndromem, osoby s 
genetickou zátěží a podobně.  

Když porovnám výsledky publikované doktorem Urbišem s osobními zážitky mých 5 
respondentů - musím konstatovat, že nejen, že se od sebe neliší, ale díky 
provedenému 50ti dennímu experimentem se podařilo pozvednout Terapii tmou z 
mystické roviny na úroveň využitelnou v současné moderní medicíně.  

 

Přínos do praxe - adiktologické služby 
 
Po vzoru Sokrata bych tuto kapitolu ráda uvedla následovně. Čím více toho člověk ví, tím 
více si uvědomuje, co všechno ještě neví. Je přirozené, že výrok „Scio me nihil scire“ může 
účinkovat až depresivně. Skutečnost, že něco nevím, působí na mě kupodivu pozitivně. 
Možnost objevovat nové věci, dozvědět se nové informace se ukazuje jako možný smysl 
pracovního života. Ačkoliv se o metodu Terapie tmou zajímám již několik měsíců, uvědomuji 
si, že z hlediska terapeutické praxe jsem na začátku. V léčbě závislostí bylo popsáno mnoho 
léčebných metod, ovšem nikde jsem se nesetkala s metodou pobytu ve tmě. O to více mě 
nutí dohledávat další zdroje informací a posunout tak mé bádání k výzkumu, zda je tato 
metoda v hodná pro osoby se závislostí a pokud ano - v čem konkrétně jim může pobyt ve 
tmě pomoci z hlediska jejich nemoci.  
 
Z posledního výzkumu (Malůš, 2014) vyplývá, že jedním z faktorů, které byly ve tmě posíleny 
je tzv. všímavost. Všímavost bývá dávána do protikladu ke stavům, ve kterých je 
uvědomování si přítomného okamžiku nějakým způsobem omezeno například pokud je 
pozornost rozptylovaná vzpomínkami, denním sněním, plánováním či starostmi, nebo ke 
stavům, ve kterých člověk jedná kompulzivně či automaticky bez uvědomování si toho, co 
dělá. Tento stav mysli označujeme jako bezmyšlenkovitost (nevšímavost). 
 
Všímavost45 nebo-li zvýšenou pozornost přítomného okamžiku zmiňovali i respondenti, se 
kterými jsem vedla rozhovor ohledně účinků jejich pobytu ve tmě v běžném životě. V 
současné odborné literatuře se objevují různé modely prevence relapsu osob závislých na 
                                                           
45 Všímavost (angl. mindfulness, někdy též překládáno jako bdělost, bdělá pozornost nebo plné 
uvědomování) je specifický způsob pozornosti charakterizovaný záměrným, bdělým uvědomováním si 
jevů odehrávajících se v přítomném okamžiku s postojem přijetí a nehodnocení (Kabat-Zinn, 1990). 
Jedná se o zvýšenou pozornost přítomného okamžiku, která se vyznačuje jasností, bdělostí či živostí 
(Brown, Ryan, 2003). 
(zdroj: http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/?p=3074) 
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návykových látkách. Jedním z nich je také model založený na uvědomění/všímavosti 
(mindfulness-based relapse prevention), který popisuje Amálie Pavlovská takto:  

Model kombinuje klasické metody prevence relapsu s technikami založenými na 
uvědomění/všímavosti (Hendershot et al., 2011, Witkiewitz et al., 2003).  
Uvědomění/všímavost je definováno jako záměrná kontrola, nezaujatá pozornost, 
která vede ke změně vztahu jedince k vlastním myšlenkám. Tradiční techniky 
kognitivní terapie se snaží změnit obsah myšlenek, zatímco techniky uvědomění 
usilují o změnu přístupu člověka k vlastním myšlenkám a pocitům. Cílem je rozvinout 
povědomí o vlastních myšlenkách a pocitech a jejich přijetí prostřednictvím nácviku 
uvědomění a následně tyto dovednosti využít jako efektivní strategii zvládání 
cravingu a vysoce rizikových situací. Klienti se učí pozorovat příjemné a nepříjemné 
pocity nebo myšlenky a jsou podporováni v tom, aby je přijímali bez posuzování 
(Hendershot et al., 2011). Opakované vystavování se stavu uvědomění ve vysoce 
rizikových situacích bez podlehnutí pokušení užít drogu nebo jednat impulzivně v 
přítomnosti drogových podnětů povede ke zvýšení pocitu vlastní účinnosti. V 
kontextu uvědomění jsou klienti podporováni v udržení svého zaměření a pozornosti 
na přítomný okamžik, čímž se přestanou zabývat minulými událostmi (např. porušení 
abstinence) a nebudou žít budoucností (např. očekávání euforie po užití drogy) 
(Witkiewitz et al., 2003). (zdroj: www.adiktologie.cz, 2013)46 

Tento postoj by mohl nasvědčovat k tomu, že Terapie tmou může mít pozitivní účinky 
na léčbu závislostí. Protože ovšem není tento fakt podložen empirickým výzkumem, 
nezbývá mi, než se do bádání pustit na vlastní pěst. I proto není cílem této teoretické 
práce metodický návod, jak terapii ve tmě začlenit do léčebného procesu. Jedná se 
zatím o seznámemí s technikou jako takovou. 

Závěr 
 
 
Tma není zlá. Je stejně tak důležitá v našem životě jako světlo. Podobně jako jing a jang - 
jedno bez druhého nemůže existovat. Bez tmy by nebyla rovnováha.  
Prostředí omezené zevní stimulace - bez světla - může pomoci dosáhnout  
zajímavé a jedinečné sebereflexe v procesu našeho života. Toto životní "zastavení" pomáhá 
ke zklidnění a ztišení, které je v každodenním životním stylu velmi obtížně realizovatelné. 
Prakticky každý z nás je od rána do večera zahlcen spoustou různých podnětů, dokonce už 
umíme rozdělit pozornost mezi několik aktivit najednou. Řešíme konflikty, nepříjemnosti a 
podléháme stresu a vyhoření.  
 

                                                           

46 http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/72/4218/Vybrane-modely-prevence-
relapsu-pro-praci-s-uzivateli-navykovych-latek 
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Na základě zkušeností lidí, jež prošli Terapií tmou můžu konstatovat, že objevili cestu k sobě 
samému, naladili se na sebe a prošli jakousi očistnou bouřkou. Bořili své ego, dali přednost 
svým pocitům před rozumem. Jejich nová zkušenost jim také otevřela cestu k hlubšímu 
uchopení dalších vlastností lidské existence – smrti, odpovědnosti, svobody a smyslu. 
Terapie tmou dokáže také pomoci při řešení mnoha psychosomatických a civilizačních 
chorobách. Ovšem o výhodách této terapie jsem se zmínila v předešlém textu už několikrát.  
 
Pokud bych měla doporučit Terapii tmou manažerům, vedoucím pracovníkům, pedagogům, 
lidem pracujících v sociálních službách, ředitelům firem, terapeutům, řekla bych jendoznačně 
ano. 
 
Zbývá poslední otázka, kterou jsem si položila v průběhu této práce. Je tato technika vhodná 
pro léčbu osob závislých na návykových látkách?  
To bohužel prozatím nevím. Vím ale, že se otevírá nový prostor pro výzkum, prostor, který 
bych jednak ráda využila ke své disertační práci, ale především ke zmapování potenciálního 
směru v adiktologii. Dveře jsou otevřené.  
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Video inspirace: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZSVpbB5Vzag - ČT 1, Pološero, Políbení tmou 
https://www.youtube.com/watch?v=8SeXIIijvX8 - 7 denní pobyt ve tmě Vladimír Bohm 
https://www.youtube.com/watch?v=gQ30Rz6A5h0 - Nečekané výsledky pobytu ve tmě 
https://www.youtube.com/watch?v=5mpVd1JfH7A - V objetí tmy 
https://www.youtube.com/watch?v=N0nYx3s40fQ - Můj pobyt ve tmě 
https://www.youtube.com/watch?v=nhikzbGop20 - Týden ve tmě 
https://www.youtube.com/watch?v=Q9WTxufdMYo - Pobyt ve tmě - 7 dní 
https://www.youtube.com/watch?v=AKBwEmMVzqI - Komunikace ve tmě 
 
 
Internetové webové stránky: 
www.brc.cz 
www.vladimirbohm.cz 
www.lecba-tmou.cz 
www.pobyt-ve-tme.cz 
www.dobratma.cz 
www.terapietmou.cz 
www.terapia-tmou.sk 
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Příloha č. 1 - Historie výzkumu senzorické deprivace 
 
Zdroj: Malůš, Technika omezené zevní stimulace, Olomouc, 2014 
 
Jednou ze zásadních postav výzkumu týkajícího se senzorické deprivace byl Kanaďan 
slovenského původu John Peter Zubek . Ve své práci se soustředil především na to, jaký má 
senzorická deprivace vliv na chování a prožívání člověka. Zubek se narodil v roce 1925 v 
obci Trnovec v tehdejším Československu. Spolu s rodinou se odstěhoval do Kanady o pět 
let později. Na Univerzitě Britské Kolumbie absolvoval studium psychologie. V příštích 
čtyřech letech pokračovala jeho dráha v akademickém světě. Na Univerzitě v Torontu získal 
magisterský titul ze sociální psychologie a na Univerzitě Johna Hopkinse dokončil doktorát v 
oboru fyziologie a psychologie. V roce 1950 byl jmenován odborným asistentem na 
McGillově Universitě.  
Ve svých prvních výzkumech se zaměřil na studium smyslových vjemů. Zajímal se 
především o to, které oblasti mozku jsou odpovědné za rozlišování jednotlivých smyslových 
modalit (Hebb, 1974; Suedfeld, 1980). 
Na směřování jeho další práce měl zásadní vliv profesor Donald Hebb, vedoucí katedry 
psychologie McGillovy Univerzity. Právě on byl jedním z pozvaných na tajnou schůzku do 
hotelu Ritz-Carlton v Montrealu dne 1. 6. 1951. Předmětem jednání bylo téma nových 
výzkumů, které by směřovaly k výsledkům možného ovlivnění chování a prožívání 
lidí. Jednalo se o zakázku nanejvýš poplatnou tehdejší době počínající tzv. „studené války“. 
Zpravodajské agentury západu naznačovaly, že Sověti a Číňané testují nové způsoby 
kontroly lidského chování a rovněž způsoby tzv. „brainwashingu“ při výslechové praxi. 
Schůzky se zúčastnili někteří představitelé tajných služeb, ministerstva obrany Kanady, USA, 
Velké Británie a řada dalších vědeckých odborníků. Jednou z možných cest výzkumu se 
jevila právě senzorická deprivace. Donald Hebb přislíbil, že výzkumy v této oblasti by se 
mohly zrealizovat právě na McGillově Univerzitě a Allan Memorial institutu v Montrealu (Šulc, 
Dvořák & Morávek, 1971; Rosner, 2010). 
O tři měsíce později univerzita obdržela grantovou dotaci od ministerstva obrany. Započala 
tím série výzkumů především se studenty – dobrovolníky. Podrobněji o nich referuje např. 
Rathus (1999): pokusná osoba byla oblečená v pohodlném oděvu, obvykle se jednalo o 
jakousi variantu pyžama, navlékla si ještě ponožky a měkké rukavice, čímž se omezil přívod 
kožních podnětů. Pohyby končetin i kinestetické čití se dále omezilo navlečením manžet přes 
velké klouby. Oči byly zakryty brýlemi, které propouštěly pouze minimum světla. 
Experimentální místnost byla vybavena pohodlným lůžkem a klimatizací. Reproduktorem se 
do ní pouštěl šum o intenzitě 40 dB (v jiné variantě měla pokusná osoba na uších sluchátka). 
Experimentátor měl možnost pozorovat chování pokusné osoby přes jednostranně průhledné 
sklo. Zaznamenával vše, co dotyčný řekl a kolikrát se pokoušel o kontakt s 
experimentátorem. 
Na počátku výzkumu většina dobrovolníků usnula, po probuzení si dotyční stěžovali na nudu 
a podráždění. Tyto nepříjemné pocity narůstaly. Dobrovolníci referovali o halucinacích, 
především vizuálních, a přeludech (Zubek, 1969). Bylo u nich možno pozorovat zvýšenou 
náchylnost k přesvědčování (sugestibilita), rovněž narušený byl kognitivní výkon, 
koncentrace, spánkový rytmus, někdy přetrvávaly pocity podráždění i po ukončení pokusu 
(Suedfeld, 1999). 
Zprávy o neobvyklých experimentech se pochopitelně začaly dostávat k širší veřejnosti. 
Ministerstvo obrany dementovalo možná zneužití prohlášeními, která tvrdila, že se jedná o 
studie, jež mají zjistit, jak lidé reagují na monotónní a nudnou práci. Dále se tvrdilo, že 
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výsledky mohou sloužit při praktickém řešení problémů polárníků, horolezců, kosmonautů, 
také pacientů trvale upoutaných na lůžko, využitelnost byla spatřována rovněž pro pacienty 
umístěné v léčebné detenci či pro jedince ve výkonu trestu (Šváb & Gross, 1965). 
 
Skutečné cíle řady výzkumů byly odhaleny až v roce 1956. Představitelé vlády byli nuceni v 
Kongresu Spojených států vysvětlit důvody k testování. Bez dílčích utajení se tento způsob 
práce ovšem neobešel. Oficiální konec mnoha projektů podobného zaměření se udál až v 
červenci 1977. Experimenty určené k ovládání mysli financované zpravodajskými službami, 
vládou, ministerstvem obrany se týkaly nejen senzorické deprivace, senzorického přetížení a 
sociální izolace, ale také hypnózy, LSD, elektrické stimulace mozku, atd. Podle tvrzení 
mnohých vědců, si nebyli vědomi toho, odkud přesně čerpají finance a kdo jejich práci 
sleduje a kdo využije dosažené výsledky (Lilly, 2000; Kaye, 2009; Rosner, 2010). 
 
Pokud uvážíme finanční i technickou náročnost experimentů se senzorickou deprivací 
(speciálně vyškolený personál, stavební a prostorové úpravy, honoráře pro pokusné osoby, 
přístrojové a registrační vybavení), je sotva představitelné, že bylo v popředí zájmu pouze 
řešení akademické otázky významu zevní stimulace pro psychickou činnost člověka. 
S odstupem času je zřejmé, že u montrealských pokusů šlo o součást rozsáhlé studie, jejímž 
cílem mělo být objasnění nečekaně četných případů zhroucení vojenské morálky u zajatých 
amerických vojáků v korejské válce, jichž se docilovalo zvláštní metodou psychologického 
násilí a ovlivňování („brainwashing“), manipulujícího i s faktorem izolace (Rosner, 2010). 
 
Nutno ovšem dodat, že výzkumy senzorické deprivace probíhaly velmi intenzivně především 
v 60. letech 20. století a nelze tvrdit, že každá studie měla za cíl využít dosažené výsledky 
pouze pro vojenské účely. U většiny pokusů byl vliv senzorické deprivace zkoumán z 
hlediska adaptačního potenciálu člověka, který se může dostat do neobvyklých podmínek. 
Například psychiatrickému výzkumu přispěla tato metodika výzkumu při hledání analogie pro 
experimentální navození psychózy a také při hledání nových terapeutických postupů (Šváb & 
Gross, 1965). 
 

 

Obrázek č. 9 

Příklady výzkumných podmínek 
senzorické deprivace  

Zdroj:http://www.canadashistory.ca/Magaz
ine/OnlineExtension/Articles/Experiments-
in-Isolation  

  



 193 

Pro přehled uvádím ještě jiná pracoviště, kde byl taktéž realizován podobný přístup k 
experimentální senzorické deprivaci. Suedfeld (in Zubek, 1969): 
 
Zdroj: Malůš, Technika omezené zevní stimulace, Olomouc, 2014, str 27 - 29 
 
 
1. Princeton University: Jack Vernon, jeho tým zkoumal vliv senzorické deprivace na 

motoriku, postoje, vnímání a kognici. 

2. National Institute of Mental Health (Bethesda, Maryland): John Lilly vytvořil a posléze 

modifikoval prostředí senzorické deprivace vázané na vodní prostředí. Přínos Lillyho bude 

podrobněji diskutován dále. 

3. Boston City Hospital and Harvard Medical School: Philip Solomon, jeho tým zkoumal 

především chování a prožívání pokusných osob po opuštění prostředí senzorické deprivace. 

4. Duke University (Durham, Severní Karolina): Cohen, Silverman a Bressler. Výzkum byl 

zaměřen na fyziologické efekty senzorické deprivace v souvislosti se stresovou reakcí, 

individuální rozdílnosti v reakcích na senzorickou deprivaci. 

5. Human Resources Research Office (Monterey, Kalifornie): Thomas Myers. Výzkum 

financovaný armádou. Eminentní zájem směřoval k ovlivnění chování a prožívání, zkoumání 

poruch vnímání, změn v motivaci a postojích. 

6. University of Michigan: John Pollard. Zkoumal podobnosti a rozdíly mezi efekty senzorické 

deprivace a užitím psychoaktivních látek. Dále ho zajímal vliv očekávání na prožívání 

člověka vystaveného senzorické deprivaci. 

7. New York University: Robert Holt a Leo Goldberger. Zajímali se především o vliv 

osobnostních charakteristik z hlediska prožívání a chování v prostředí senzorické deprivace. 

8. Albert Einstein Medical Center (Philadelphia): Marvin Zuckerman. Je znám především jako 

autor Sensation seeking scale. Při výzkumu senzorické deprivace, spolupracoval rovněž se 

Zubkem. Pozornost věnoval především změnám vnímání v souvislosti s izolací, senzorickou 

deprivací a krátkodobým fyzickým omezením. 

9. Allan Memorial Hospital (Montreal): Hassan Azima, jeho žena Fern Azima a Paul Vispo. 

Jako první upozornili na možné terapeutické využití senzorické deprivace. Zkoumali 

možnosti Anaklitické terapie. Ta vychází z rozvoje vztahu mezi pacientem a terapeutem na 

základě modelu ranného vztahu mezi matkou a dítětem (Raz, 2010). 

10. Richmond Virginia Hospital: Adams, Carrera, Cooper, Gibby, Robertson a Tobey. 

Zkoumali vliv senzorické deprivace na psychiatrických pacientech z hlediska změny 

sebeobrazu. 

11. Los Angeles, Kalifornie: Eugene Ziskind, psychiatr s privátní praxí. Zajímal se o 

indukované halucinace a iluze, které mohou vznikat v situaci senzorické deprivace. Jeho 

zájem se týkal péče o pacienty, kteří absolvovali nějaký závažnější chirurgický zákrok očí. 



 194 

12. University of Pittsburgh: Austin Jones. Zkoumal se svými spolupracovníky rozdíly v 

reakcích na senzorickou deprivaci u zdravých a psychiatricky vedených jedinců. Dále také 

demonstroval, že situace senzorické deprivace zvyšuje potřebu po informačních podnětech 

mnohem více než jakýkoliv jiný postup. 

13. Oklahoma City Hospital: Jay Surley. Podobně jako Lilly využíval senzorickou deprivaci v 

podmínkách vodního prostředí. Porovnával efekt tohoto postupu s jinými variantami 

senzorického omezení. 

14. Case Western Reserve University (Cleveland, Ohio): C. W. Jakson. Podobně jako 

Ziskind se zajímal o možné využití výsledků výzkumu senzorické deprivace u pacientů, kteří 

se zotavují po očních operacích. 

15. Rutgers – The State University (New Brunswick, New Jersey): Peter Suedfeld. Zájem o 

kognitivní efekty senzorické deprivace, jejího vlivu na změnu přesvědčení v souvislosti s 

osobnostními charakteristikami a sourozeneckým pořadím. 
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Příloha č. 2 - Seznam dalších míst Terapie tmou v ČR a SR 
 
Kozlovicie, okres Frýdek Místek. 
 
Terapie tmou „Bytí ve tmě“ a „Léčivá tma“, Dobrá u Frýdku Místku 
Služba je poskytována manželi Oceánskými (www.dobratma.cz) a Martinem Drexlerem 
(http://lecivatma.sweb.cz/) 
 
Tvůrčí temnota v Žampachu, Orlické hory 
 
Léčba tmou, Lomec u Úmonína, okres Kutná Hora 
(http://www.lecba- tmou.cz/) V nejbližší době plánuje postavit druhý takový domek.  
 
Pobyt ve tmě, Klatovy u Plzně 
 (http://pobyt-ve-tme-terapie- budoucnosti.cz/). 
 
Terapie tmou v pyramidě, Novosedly u Kájova, okr. Český Krumlov 
 (http://www.relaxacevpyramide.cz/). 
 
Terapie tmou u Štědřicha, Lysice u Brna 
(http://terapie-tmou-u-stedricha.webnode.cz/). 
 
 
Slovensko 
 
Terapie tmou Bílé Karpaty 
(http://ekovesnice.cz/875-terapie-tmou-v-zajimavem-slameno-hlinenem- domku-na-horach-
hranice-cr-a-sr.html). 
 
 
Terapie tmou Zaježová u Zvolena 
 (http://www.zelenaskola.sk/pre-skoly/aktuality/tma-iny-rozmer-v-nas). 
 
 
Dark retreat cabin u Zhebova u Trenčína 
(http://www.dzogchen.sk/dx/DARK_RETREAT_CABIN_available_in_Slovakia.pdf?PH 
PSESSID=5e0ca877c2d8804d7e9736393bf5c457) 
 
 
 
 
 
 



 196 

Centrum Průvodce Místo Kraj Cena Záloha Strava Termíny Prostory 

Léčba tmou Tomáš a Lenča 
Roudovi 

Lomec u 
Kutné Hory Středočeský viz. cena viz. cena 

Živá / 
Fruktariánská / 

Veganská / 
Vegetariánská / 

Bezlepková 

Veřejné 
2 chatky + 1 

další ve 
výstavbě 

Místo v srdci u 
Přerova Vladimír Böhm Prostějov Olomoucký 700 Kč na 

den + strava 100% Vegetariánská / 
Živá / Veganská Veřejné 

Chatka v zemi 
+ chatka 
vzduchu 

Cheb, Háje Pavel Dobiáš Cheb, Háje Karlovarský dobrovolný 0% Vegetariánská / 
Živá / Veganská 

Neveřejné, 
telefonicky 

Chatka u 
domu 

Klatovy - 
Šumava Břéťa a Karel 

Chlistov 56, 
33901 
Klatovy 

Plzeňský 1000 Kč na 
den 50% Vegetariánská / 

Veganská 
Neveřejné – 
po e-mailu Sklepní - ticho 

Čeladná - 
Beskydy A. Urbiš 

Hlavní 42, 
739 12 

Čeladná 
Moravskoslezský 1800 Kč na 

den 100% Vegetariánská 
Neveřejné – 
po e-mailu, 
telefonem 

Apartmán 

Kozlovice u 
Frýdku-Místeku Roman Barták Frýdek-

Místek Moravskoslezský 800 Kč na 
den 50% Vegetariánská Veřejné Chatka 

http://www.lecba-tmou.cz/kontakty
http://www.lecba-tmou.cz/terapie-tmou-cena/
http://www.lecba-tmou.cz/terapie-tmou-cena/
http://mistovsrdci.cz/terapie-tmou-pobyt-ve-tme/
http://mistovsrdci.cz/terapie-tmou-pobyt-ve-tme/
http://terapie-tmou.webnode.cz/
http://www.lecba-tmou.cz/centra-terapie-tmou/terapie-tmou-klatovy/
http://www.lecba-tmou.cz/centra-terapie-tmou/terapie-tmou-klatovy/
http://www.lecba-tmou.cz/centra-terapie-tmou/terapie-tmou-kozlovice/
http://www.lecba-tmou.cz/centra-terapie-tmou/terapie-tmou-kozlovice/
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U Štědřicha Štěpánka Trenz 
Halasova 

285, 679 71 
Lysice 

Jihomoravský 700 Kč na 
den 50% 

Vegetariánské + 
detox dieta 142 

Kč denně 
Veřejné 

Zahradní 
domek + 
podkroví 

Ekovesnice ? Bílé karpaty Jihomoravský 800 Kč na 
den 100% Vegetariánská / 

živá / veganská Veřejné Domek u lesa 

Relaxace v 
pyramidě Miroslav Maťha 

Novosedly 6, 
381 01 
Český 

Krumlov 

Jihočeský 1200 Kč na 
den 50% Vegetariánská Neveřejné – 

po e-mailu 
2 pokoje v 
pyramidě 

Dobrá Zuzka a Jirka 
Oceánští Dobrá 739 51 Moravskoslezský 600 Kč - 

dobrovolně 50% Veganská Veřejné 2 chatky 

Tvůrčí temnota Ondřej 
Průzračný Žampach Pardubický 500 Kč - 

dobrovolně 50% Bezmasá / bio + 
100 Kč na den Veřejné 2 chatky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lecba-tmou.cz/centra-terapie-tmou/terapie-tmou-u-ceskeho-krumlova-relaxace-v-pyramide/
http://www.lecba-tmou.cz/centra-terapie-tmou/terapie-tmou-u-ceskeho-krumlova-relaxace-v-pyramide/
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Příloha č. 3 - Pravidla návštěvy terapeuta – průvodce 
Zdroj: BRC Čeladná 
 

1. Terapeut musí mít dlouhodobě dobrý zdravotní stav. V případě náhlého onemocnění 

nesmí klienta navštívit. Musí za sebe najít náhradu a počkat, až se plně uzdraví. 

2. Před vstupem ke klientovi zkontrolovat, že u sebe terapeut nemá žádný zdroj 

vydávající světlo či zvuky (hodinky, mobilní telefon, atd.) 

3. Při vstupu zvukovým signálem oznámit svůj příchod (zvonek, zaklepání) a počkat na 

vyzvání ke vstupu. 

4. Pozdravit a zeptat se na pozici klienta. Podle toho, kde se klient nachází, se usadit 

(křeslo nebo židle u stolu) a oznámit to klientovi. 

5. Zeptat se klienta, jak se mu vede, a vyčkat na vývoj rozhovoru. 

6. Nesdělovat žádné informace o dění mimo klauzuru. 

7. Nepřinášet žádné vzkazy od rodiny, přátel či známých. 

8. Nesdělovat klientovi nic ze svého soukromého života. 

9. Nepreferovat a neprosazovat žádné ideologické nebo náboženské směry. 

10. Neradit a nedoporučovat řešení různých klientových životních situací. 

11. Nezapomínat poskytovat klientovi zvukovou odezvu (není vizuální kontakt). 

12. Nedávat najevo osobní problémy, nedostatek času či netrpělivost. 

13. Dodržovat zákaz fyzického kontaktu s klientem. 

14. Dodržovat dobu pobytu u klienta – návštěva by neměla být kratší než 15 a delší než 

60 minut. To ovšem neznamená, že v případě akutní potřeby nelze setkání 

prodloužit. 

15. Před ukončením setkání se pozeptat na přání (teplota, strava, celkové pohodlí, atd.) 

a domluvit se, zda si klient přeje konzultaci i další den. 

16. Dodržovat povinnou mlčenlivost – informace z konzultací jsou přísně důvěrné a 

publikovat je, je možné pouze se souhlasem klienta a se zaručením jeho anonymity. 
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Příloha č. 4 - Obrázky a výtvory pořízené ve tmě 
 
 
Daniel - 40 let  - 4. den pobytu ve tmě 
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Úvod 
„Velká většina jedinců, kteří vyhledají terapii, má zásadní problémy ve vztazích. Obecně můžeme říci, 
že lidé propadají zoufalství kvůli neschopnosti vytvořit a udržet si trvalé a uspokojivé mezilidské 
vztahy.“47 
Jako téma výcvikové práce jsem si vybrala oblast terapeutického vztahu, protože je to téma, které se 
prolíná celým výcvikem a celým supervizním procesem. Ať se zabýváme technikami a strategiemi 
nebo teoretickým rámcem integrativní psychoterapie či samotnou supervizí případu či supervizí 
vztahu, vždy se dostaneme do oblasti našeho prožívání a přenosů s protipřenosy. Každý 
psychoterapeutický vztah je ovlivněn naší osobností, naším působením, našimi protipřenosy a odvislý 
od naší zralosti. Je to oblast, které bychom si měli být podle mě stále vědomi.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně obsáhlé téma, lze ho uchopit několika směry. V této práci 
jsem sesbírala jakýsi výběr pro mě nejdůležitějších poznatků v dané problematice. Jsem si vědoma 
toho, že tato práce nepojímá celé téma komplexně. Ostatně vztahy jako takové jsou stále otevřené, 
vyvíjející se téma, které vychází ze subjektivity, vztahovosti, attachementu. Tedy tato práce odpovídá 
mému subjektivnímu vnímání terapeutického vztahu, jeho důležitosti a významu.  

Psychoterapeutický vztah 

Současně s vývojem psychoterapie jako oboru se téma vztahů dostává do většiny oblastí v různých 
pojetích a různých variantách výkladu. Ať už ale narazíme na jakýkoliv výklad, jednotlivé směry se 
shodují v tom, že dobře nastavený psychoterapeutický vztah je základem kvalitní psychoterapie a 
napomáhá dalšímu procesu. Najdeme zde oblasti působení terapeuta, sympatie, bezpečný vztah, 
důvěra navozená ve vztahu, zájem terapeuta, opravdovost terapeuta apod.   

Integrativní vymezení 

Pokud se budeme držet integrativního vymezení, Evans48 mluví o psychoterapeutickém vztahu jako 
klíčovém prvku pro celý proces. Tento vztah chápe jako interakci dvou osob, dvou stran. Jedná se o 
dynamické dění, ve kterém jedna strana na druhou (a zrovna tak druhá na první) působí v kontextu 
vytvořeného psychoterapeutického vztahu. Na základě takto vytvořeného vztahu s jedinečným 
působením dvou individualit dochází k samotnému léčebnému procesu, který je vždy originální. 
Rovněž hovoří Evans49 o velkém vývoji ve vztahu k psychoterapii a psychoterapeutům jako 
významným a konkrétním lidem, kteří jsou originální, a proto velmi důležití v konkrétních případech. 
Každý terapeut tak přináší do vztahu s klientem své vlastní poznatky vycházející z jeho osobních 
charakteristik a současného stavu (věk, pohlaví, vlastní minulost, etnický původ, osobnost). Celková 
osobnost terapeuta a klienta se dostávají vždy do originální a jedinečné interakce. Z výše uvedeného 
vyplývá, že terapeutovu osobnost nelze brát jako neutrální roli v procesu, ale naopak je třeba ji vzít 
v potaz v kontextu psychoterapeutického vztahu jako významného činitele vztahu a procesu změn 
v terapii.  
Evans50 rovněž upozorňuje na tzv. vztahové nevědomí – „analytického třetího“. V popisu vychází 
z Ogdenova analytického pojetí, ve kterém se hovoří o třetím rozměru tehdy, zasní-li se analytik, 
přeskočí li s pozorností někam jinam, odbočí od tématu k sobě… To i v tom případě, že to analytik 
považuje za nevhodné, nemístné rozptýlení. Tyto reakce mohou obsahovat důležitá sdělení, která nás 
informují o kvalitě a průběhu terapeutického vztahu. Některé směry to nazývají „vztahovým 
nevědomím“. Vědomí analytického třetího nám nastavuje další vztahovou dimenzi ve vztahu 
                                                           
47 cit.: I. D. Yalom: Chvála psychoterapie. Praha: Portál, s.r.o., 2004, s. 59 
48 Srov.: Evans, K.: Úvod do integrativní psychoterapie. Praha/Kroměříž: Triton, 2011, s 69 
 
49 Srov.: Evans, K.: Úvod do integrativní psychoterapie. Praha/Kroměříž: Triton, 2011, s 70-71 
50 Tamtéž 
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s klientem. Je to rozměr, který nás nabádá k vnímání nejen klientových, ale i našich reakcí s vědomím 
souvislostí a s vědomím toho, že jako terapeuti jsme významnou součástí procesu, který zdaleka není 
jednostranný. Nevědomé procesy se mohou vyskytovat ve více úrovních, např. jako sny, fantazie, 
fyzické symptomy, zdánlivá rozptýlení pozornosti apod.  
 

proces vztahu 

Martin Hajný51 ve své přednášce o psychoterapeutickém vztahu shrnul několik fenoménů ve vztahu 
se objevujících. Vychází z psychoanalytického a psychodynamického pojetí. 

Terapeutická aliance  

Rovněž také „terapeutické spojenectví“. Sem patří rysy popisované jako přátelský přenos. 
Předpokladem takového vztahu je, aby klient přijal terapeutický vztah jako prostředek k řešení jeho 
situace popř. jeho obtíží. Jde o vztah založený na základní důvěře vycházející z bezpečně navozeného 
prostředí v procesu. Některé směry terapie považují tuto schopnost klienta navázat takový vztah za 
základní předpoklad pro vstup do terapie. Jiné směry si tento vztah kladou za jeden z cílů terapie. Je 
důležité rozlišit, zda je klient opravdu v bezpečném důvěrném procesu, a nebo se spustila některá 
z jeho obran, a klient je vstřícný třeba proto, že se snaží terapeutovi zalíbit a získat si tak jeho 
sympatie. Někteří klienti mají v takových případech zvláštní dar, působit na terapeutovo ego. 
Terapeuta chválí, vzhlíží k němu a terapeut se rozplývá blahem a neuvědomuje si, že léčivý proces 
směřuje spíše k potvrzení manipulativního jednání klienta a nezralosti terapeuta.  

Přenosový vztah 

Základní myšlenkou je, že klient prožívá momentálně, v terapeutickém procesu směrem 
k terapeutovi pocity, které souvisejí s jeho současným či minulým životem, aniž by si to uvědomoval. 
Terapeut nahrazuje běžné prostředí a reprezentuje jaký si mikrosvět toho, co se děje klientovi všude 
jinde. Klient se v uvolněném a dobře nastaveném vztahu chová jako všude jinde v běžných vztazích 
svého života. Do terapeutického vztahu pak promítá svá očekávání z doposud nabytých zkušeností ze 
svého přirozeného prostředí. Např. očekává, že ho bude terapeut kriticky či negativně hodnotit nebo 
se stává závislým na terapeutovi, má k němu nerealistická očekávání apod. Může se snažit bojovat 
s ním na místo boje s matkou či otcem, může se mu snažit zavděčit apod.  

Protipřenos 

Jedná se o podobný princip jako u přenosu, jen obráceně. Tedy ze strany terapeuta ke klientovi. 
Protože pracujeme ve vztahu a vzájemné interakci, dochází k tomu, že terapeutovi se prolínají jeho 
osobní zkušenosti, očekávání, prožívání… ve vztahu ke klientovi. Pro práci s přenosem se v nových 
směrech psychoterapie více a více doporučuje autentičnost terapeuta v procesu společně 
s otevřeností. Lze tak využít pocity terapeuta v současném procesu.  
V knize Psychoterapie dětí (cit.: Monika Lanyadoová, Ann Horneová, Ed. 52) popisují přenosový a 
protipřenosový vztah takto: „… Pocit dítěte, kým je a jak na něj druzí lidé reagují je značně ovlivněn 
očekáváními vycházejícími z minulých a přítomných vztahů v rodině. A právě přenos těchto očekávání 
do nového vztahu s terapeutem dává vznik „přenosovému a protipřenosovému vztahu…Do jisté míry 
se přenosový vztah stává jakýmsi ukázkovým vzorkem toho, jak dítě navazuje vztahy k osobám pro ně 
důležitým. V důsledku toho se začnou projevovat jeho úzkosti a bolestné konflikty a lze s nimi 
pracovat zpočátku v mezích přenosového vztahu…“. 

                                                           
51 Přednáška PhDr. Martin Hajný, PhD., dostupná na: http://martin.hajny.net/files/clanek10.pdf 
52 Cit.: Lanyadoová M., Horneová A., Ed.: Psychoterapie dětí a dospívajících. Praha/Kroměříž: Triton, 2005,    
   s.101  
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Autorky53 upozorňují na důležitost rozlišení zejména pozitivního a negativního přenosu. Protože 
pozitivní přenos sestává z přátelských pocitů, které klientovi umožňují cítit zaujatost terapeutickým 
procesem natolik, aby ho i v obtížných momentech terapie mohli absolvovat. Negativní přenos 
s sebou naopak nese pocity jako hněv, závist, odmítání apod. a to pak může terapeutický vztah 
nabourat, činit ho nedostatečně bezpečným pro kvalitní prostředí procesu. Dále mluví ještě o 
přenosu infantilním pro vztahové stránky raného dětství klienta, které se objevují momentálně 
v terapii. Tento přenos je důležitý pro práci terapeuta. Ten by měl být schopen takový typ přenosu 
poznat a interpretovat ho klientovi.  
V knize se hovoří ještě o dalších významných součástech vznikajícího psychoterapeutického vztahu. 
Zdůrazňují mimo vztahy přenosové také důležitost vztahu reálného – vznikajícího v průběhu terapie 
s terapeutem. V tomto případě je tu terapeut proto, aby rozpoznával mapu klientova chování a 
vztahování se, kterou má naučenou ze svého minulého života a zároveň provázel vztahem 
současným, který vzniká při terapii. Klienta pak provází poznáním, že ne všechny minulé vztahy se 
nyní opakují, a to může být jediným z možných řešení problémů. Dítěti dovolujeme cítit pozitivní i 
negativní emoce v souvislosti se vztahy a porozumění jim. V souvislosti s prací s dětmi je ale nezbytné 
nenahrazovat rodiče a jejich působení, ale přijmout terapii jako jakési doplnění toho, na co rodiče 
nemají kapacitu, co neumí a neznají. V procesu by měli být rodiče vždy pozitivně podporováni jako 
nezbytní pro další vývoj jejich dítěte a role terapeuta by měla být opakovaně vysvětlována všem 
přítomným. 

Využití protipřenosu jako terapeutické techniky 

Evans 54 v Úvodu do integrativní psychoterapie mluví o tom, že základem pro vytvoření dobré 
pracovní půdy je empatické vyladění. Zdůrazňuje, že všechny terapeutické směry zaměřené na vztah 
věnují vytvoření bezpečného prostředí, kde je klient přijímán a chápán jako zásadní a primární 
osobnost. Přenos chápe jako důležitý terapeutický zdroj.  
V terapii bychom měli bedlivě vnímat klienta a jeho reakce na probíhající proces, ale zároveň si být 
vědomi svých vlastních reakcí. Protipřenosové reakce pak může terapeut přinést do vztahu tady a teď 
s klientem jako pečlivě zvážené sebeodhalení, které napomůže pochopení vztahu terapeut vs. klient. 
Terapeut by měl důkladně zvážit vhodnost odhalení protipřenosu. Přitom je třeba, aby se vším 
respektem vnímal klienta a jeho reakce. Někdy můžeme protipřenosu použít jen nepřímo, k lepšímu 
pochopení klienta. Naopak jsou momenty, kdy je vhodné použít přímý sebeodhalovací způsob, 
protože je to pro danou chvíli účinný terapeutický nástroj. Integrativní model, jako všechny vztahové 
přístupy, věnuje pozornost tomu, co terapeut při sezeních cítí a pokládá to za důležité a významné. 
Evans říká55, že vzájemnost ale není symetrie a nelze očekávat rovnost vlivů obou stran procesu. 
Spíše jde o pochopení, že ačkoliv jsme v psychoterapeutickém procesu, nejde prožít lidský vztah bez 
toho, aby jeden ovlivňoval druhého a druhý prvního.  Proto bychom měli brát v potaz dvě úrovně 
vztahu – k internímu objektu a k externímu objektu. Být vnímavý ke klientovým vnitřním procesům 
mezi sebou samým a rovněž procesů interpersonálních, tedy jak se klient vztahuje k nám i k okolí.  
 

Úzkosti a obrany 

V souvislosti s psychoterapeutickým vztahem stojí za pozornost rovněž systém obran. Horneová56 
upozorňuje na to, aby se interakce úzkostí a následných obran pojmenovávala na sezeních při terapii, 
aby interpretace následovaly vždy po samotném prožitku ve vztahu a klient dostal větší prostor pro 
náhled a porozumění systému obran. Samotný systém tvorby obran a jejich příčin se značně liší 
v jednotlivých terapeutických směrech.  

                                                           
53 Srov.: Lanyadoová M., Horneová A., Ed.: Psychoterapie dětí a dospívajících. Praha: Triton, 2005, s. 101 - 103  
54 Srov.: Evans, K.: Úvod do integrativní psychoterapie. Praha/Kroměříž: Triton, 2011, s. 72 
55 Srov.: Evans, K.: Úvod do integrativní psychoterapie. Praha/Kroměříž: Triton, 2011, s. 73 
56  Srov.: Lanyadoová M., Horneová A., Ed.: Psychoterapie dětí a dospívajících. Praha: Triton, 2005, s. 104 
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Vágnerová57 rozlišuje obranné reakce do dvou základních oblastí – útoku a úniku. Jejich cílem je 
opětovné nabytí psychické pohody a rovnováhy.  

• Útok – aktivní varianta vyjadřující tendenci s ohrožující situací bojovat. Útok pak může být 

přímý – na zdroj ohrožení a nebo nepřímý - se zaměřením na náhradní objekt. Agrese zde 

může být i směrem k sobě samému – například formou sebeobviňování v lehčí variantě a 

sebevražednými tendencemi ve variantě krajní. Agrese rovněž může mít socializovanou, 

společností přijatou podobu asertivity spojené se sebeprosazením, schopností realizovat své 

plány a uspokojit své potřeby. Pak může být vnímána pozitivně.  

• Únik – opačná varianta řešení, vyjadřuje tendenci utéct od problému, od situace, která se jeví 

neřešitelnou. Způsoby mohou být různé – reálný fyzický útěk, přenesení odpovědnosti na jiné 

nebo rezignaci. Tendence této strategie se mohou projevit rovněž socializově třeba tak, že 

samotný problém nechceme vidět, popíráme, že existuje apod.  

Vágnerová rovněž používá druhou variantu obranných reakcí na ty, které nejsou plně uvědomované 
58-6058. Tam řadí: 

• Popření – situaci, se kterou by si člověk nevěděl rady zde raději neakceptuje. Obrana tím, že 

přijímá jen události, které nejsou ohrožující, nepříjemné. 

• Potlačení a vytěsnění – zde se klient zbaví pocitů, které jsou subjektivně nepřijatelné. Neumí 

je v danou chvíli se současným osobnostním vybavením zpracovat. Např. traumatické 

situace, ze kterých zůstávají ve vědomí jen pozměněné varianty tak, aby nevyvolávaly tak 

intenzivní ohrožení. 

• Fantazie – pomáhá nahradit nějaké špatné zážitky jinými, nereálnými (např. bájná lhavost, 

kdy si dítě utváří celé příběhy jako kompenzaci problémů. Zpravidla v nich má nějakou aktivní 

roli hrdiny, statečného, oblíbeného…). 

• Racionalizace – zdánlivě logické vyhodnocení zátěžové situace, které zapříčiní, že se klient 

domnívá, že situaci rozumí, chápe jí, a tak ji zvládá. 

• Sublimace – předělání nedostupného způsobu uspokojení za přijatelnou popř. dostupnou 

variantu. Např. nedostupné sexuální uspokojení nahradíme uměleckou aktivitou s výsledkem 

uvolnění. 

• Regrese – únik na vývojově nižší úroveň chování, zpravidla spojena s větší mírou závislosti na 

okolí. Problémem bývá, pokud se zafixuje jako trvalejší postoj. Pak má důsledky dlouhodobé, 

přetrvávající v běžných sociálních kontaktech. 

                                                           
57 Srov.: Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, s.r.o., 2004, s. 57 
58 Srov.: Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, s.r.o., 2004, s. 58 - 60 
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• Identifikace – pokus o ztotožnění s někým, koho obdivujeme. Tento mechanismus posiluje 

vlastní sebehodnocení, snižuje pocit nejistoty a méněcennosti. To se děje například u 

sportovních fanoušků, hnutí skinhead apod.  

• Substituce – náhrada za nedostupné uvolnění jiným, dostupným. Jedná se o hledání 

náhradního cíle. Neodstraňuje pocit frustrace, ale sníží zklamání a dělá situace alespoň 

snesitelnou. Např. adolescenti hledají přijetí, které postrádají v rodině, u problémové party, 

kde se mohou alespoň nějak uplatnit. Často se jako náhradní uspokojení vyskytuje 

hromadění peněz a majetku. 

• Projekce – promítání vlastních obav či názorů do jednání jiných. Např. přisuzujeme okolí 

vlastní chyby nebo očekávání takového chování, k němuž máme sami sklony. 

• Rezignace – bývá obvykle reakcí na dlouhodobou zátěžovou situaci. Vyjadřována bývá 

bezmocí, apatií či pasivitou. Jedinec vzdá dosažení svého cíle, nevěří, že je to možné. 

Rezignace bývá reakcí na dlouhodobá onemocnění či postižení a podobná je izolaci, ve které 

se vyhýbáme kontaktu s ostatními, protože je nám to nepříjemné nebo ho to přímo 

traumatizuje. Pokud má někdo tendence k izolaci, zpravidla to vyjadřuje nevyrovnanost a 

neschopnost reagovat jinak.  

 

Terapeutický vztah v pojetí PBSP 

Role terapeuta 

„PBSP terapeut věří, že jeho prostřednictvím může být klientovi kompenzováno to, čeho se mu 
nedostávalo v jeho historii.“59 Terapeutický vztah je zde postaven na jiných základech, než u 
klasických terapeutických vztahů, kde se pracuje s pojetím vztahu aktuálně, při sezeních, a na jejichž 
základě dochází k interpretacím vztahování se klienta k okolí. Podle Pessa je osobnost a myšlení 
terapeuta nejvýznamnějším nástrojem procesu. Mezi osobním prostorem terapeuta a klientem musí 
být jasná dělicí čára. Terapeut zde zaujímá pevné místo, pozitivní stanovisko k životu a je opravdový. 
Terapeutický vztah je zde vztah mezi klientem a terapeutem, kdy terapeut je průvodcem klienta. 
Tento prostor je nazýván „posibility sphere“ (přeloženo jako „otevřený prostor možností“). Pesso60 
tvrdí, že je odpovědností terapeuta tento prostor klientovi otevřít. Jedná se vlastně o pozitivní postoj 
k celému životu s výsledkem „život má smysl“. Poselstvím tohoto prostoru je zpráva o tom, že „ty jsi 
dobrý, tvůj život je dobrý, svět je dobrý“. Tento otevřený prostor zahrnuje uznání a připuštění naděje 
jako opačného postoje k beznaději a zoufalství. Podporuje klienta, aby mohl být sám sebou a tak 
objevit dosud nepoznanou část sebe sama. Terapeut zde cítí s klientem, ale jenom částí. Jeho osobní 
já je přísně odděleno, a to tvoří hranice vztahu.  
Jakmile se podaří navodit otevřený prostor možností, klient může odkrýt svou mapu života a terapeut 
ho pak s pomocí PBSP technik provází. Terapeut pomocí těchto technik přivádí klienta k sobě 
samému tak, že klient začne vidět obrazy ukryté hluboko v paměti v souvislosti s tím, co v dané chvíli 
prožívá. To mu pomůže porozumět emocím a stavům s nimi spojených. Pesso říká61: „Pokud chcete 

                                                           
59 Cit.: Pesso, A., Boyden-Pesso, D., Vrtbovská, P.: PBSP. Praha: Sdružení SCAN, 2009. s. 123 
60 Srov.: Pesso, A., Boyden-Pesso, D., Vrtbovská, P.: PBSP. Praha: Sdružení SCAN, 2009. s. 124-125 
61 Cit.: Pesso, A., Boyden-Pesso, D., Vrtbovská, P.: PBSP. Praha: Sdružení SCAN, 2009. s. 129 
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nabídnout lidem (klientům) otevřenou sféru možností, která tvoří prostor bezpečí, respektu a 
porozumění, je velmi důležité, abyste jako terapeuti měli jasný obraz sebe sama a svých hranic. 
Pokud toto nemáte vyjasněno a přijmete klienta, říkáte si o to, obrazně řečeno, že svého klienta zcela 
pohltíte, anebo budete úplně pohlceni klientem.“ 

Model vzniku deficitu dle PBSP 

PBSP patřičný význam mnoha současných problémů připisuje deficitům z raného dětství, ve kterém 
nebyly naplněny základní potřeby dítěte. K tomu používá model vzniku deficitu. Ke znázornění je 
použit kruh negativního naplňování potřeb Very Fahlberg.62 
 

 
 

Na vztah zaměřený přístup TADY A TEĎ 

Irvin D. Yalom63 ve své knize mluví o důležitosti tohoto momentu v psychoterapeutickém procesu a 
vztahům jako takovým věnuje velkou míru pozornosti ve všech svých knihách. Yalom říká, že když se 
naučíme pozorovat klienta v jeho momentálním stavu s reakcemi na dění teď a tady, může nám to 
mnohé vypovědět o klientově chování v podobných situacích.  
„Přístup tady a teď je hlavním zdrojem terapeutické síly, úspěchu terapie, terapeutům (a tedy i 
pacientův) nejlepší přítel.“64 
Člověk má osvojené určité vzorce chování, které aplikuje na nastalé životní události. V procesu 
terapeutického vztahu se nám tyto vzorce objevují, opakují. Pokud je tedy klient v běžném životě 
kritický či svádivý, arogantní a nebo přecitlivělý..., v terapii se to projeví v prostoru tady a teď.  

                                                           
62 Cit.: Pesso, A., Boyden-Pesso, D., Vrtbovská, P.: PBSP. Praha: Sdružení SCAN, 2009. s. 97 
63 srov.: I. D. Yalom: Chvála psychoterapie. Praha: Portál, s.r.o., 2004, s. 58 - 74 
64 cit.: I. D. Yalom: Chvála psychoterapie. Praha: Portál, s.r.o., 2004, s. 58 
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Chvála psychoterapie 

I.D. Yalom65 napsal celou knihu nazvanou Chvála psychoterapie, kterou svým podtitulem věnoval 
nové generaci psychoterapeutů a vychází zde ze své dlouholeté terapeutické praxe. Kniha obsahuje 
nespočet tipů, jak s klientem pracovat, čemu se věnovat, čeho si všímat, atd. Za zmínku stojí alespoň 
některé z názvů kapitol, nejvíce se týkajících vztahu, jako nástin toho, jak je oboustranný vztah mezi 
terapeutem a klient významný a nelze ho podceňovat.  

• buďte oporou 

• empatie: pohled pacientovým oknem 

• dovolte, aby pro vás pacient něco znamenal 

• uznejte své chyby 

• vytvářejte pro každého pacienta novou terapii 

• pokračujte v osobní terapii 

• tři druhy sebeodhalení terapeuta 

• o tom, jak dovést pacienta dál, než jste došli sami 

• zaměření na odpor k rozhodování 

• když pacient pláče 

• neobávejte se doteku s pacientem 

• neskrývejte své stinné stránky 

Další pojetí vztahu dle K. Kopřivy 

Kopřiva66 napsal knihu nazvanou Lidský vztah jako součást profese a přesto že to je kniha skoro 
dvacet let stará, je v ní mnoho stále platných pravd o vztahu mezi klienty a pracovníky. Ve zkratce 
tedy ještě jedno pojetí, jak se na terapeutický vztah můžeme podívat. 
V řadě první se zabývá osobním zájmem pracovníků profesí a člení je na neangažované a angažované 
pracovníky. 

Neangažovaný pracovník 

Tam se řadí ti pracovníci, kteří sice vykonávají svěřené činnosti, ale bez osobního zájmu, jaksi rutinně. 
Mluví o tom, že bohužel často dochází nejen k postoji neutrálnímu, ale i variantám horším. Pracovník 
může být hrubý, arogantní, neprofesionální. Spíše než rozborem tohoto typu pracovníka se zabývá 
jen konstatováním, že i tací jsou. 

Angažovaný pracovník 

Takový typ pracovníka se běžně vyskytuje v pomáhajících profesích. Pomáhání pro mnoho lidí 
znamená smysluplnou činnost, kde se mohou zabývat důležitými životními problémy konkrétních lidí. 
Výsledkem bývá v první řadě uspokojivý pocit. A rovněž kontakt s realitou, se životem. Zisky mohou 
být ale i negativní – pokud například přináší někomu překonání pocitu osamělosti či nejisté sebeúcty 
prostřednictvím klienta. Pokud je pracovník nezralý a dostatečně nezná sám sebe a nevěnuje se 
vlastní sebereflexi, pak může nastat několik komplikací přímo ve vztahu s klientem. Jedná se o dva 
základní fenomény67: 

                                                           
65 srov.: I. D. Yalom: Chvála psychoterapie. Praha: Portál, s.r.o., 2004 
66 Srov.: Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997, s. 13 - 28 
67 Srov.: Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997, s. 18 - 20 
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• nadbytečná kontrola nad klienty 

Nadbytečná kontrola brání rozvoji autonomie, může být omezující, nadměrná. Angažovaný 
pracovník ji používá v dobré víře, často bývá nejrychlejším řešením. V pomáhajících profesích 
se vyskytuje zejména v institucích – školy, domovy důchodců apod. Ale rovněž určité typy lidí 
mají k přemíře kontroly větší sklony. Např. ti, které znejišťuje nesouhlas – tak mu nedají ve 
vztahu raději prostor. Takový pracovník pak zachází s dospělým člověkem jako s dítětem. 

• obětování se pro klienty 

Druhý způsob porušení hranic mezi pracovníkem a klientem. Pracovník zde klientovi nedává 
vůbec žádný prostor pro vlastní projevení, buduje v klientovi závislost, jako by si klient bez 
pracovníka vůbec neměl poradit. Pracovník pro klienta v dobré víře udělá vše, nedbá svých 
potřeb, potřeby odpočinku, nemá ve vztahu profesionální hranice, na klienty myslí i ve svém 
volném čase – pokud nějaký má. Obětování pro klienty ho zároveň unavuje, vyčerpává. 
Taková péče klienta jednoznačně oslabuje, může ho až invalidizovat.  

Paradoxy profesionálního pomáhání68 

První paradox: pochopení pro každého 

Úkolem angažovaného pracovníka je každého klienta pochopit, přijmout, zajímat se o každého, vcítit 
se do všech klientů… Kopřiva nastínil několik variant klientů, kteří se mohou pracovníkům přijímat 
lépe či hůře. 

• mladí, krásní a bohatí 

Upřednostňujeme klienty mladé, atraktivní, chytré, dobře se vyjadřující, apod. Možná chtějí 
terapeuti či jiní pomáhající pracovníci pomáhat spíše těm, kteří jsou jim více podobní – jsou 
intelektově zdatnější, dobře vypadají, umí zformulovat, co potřebují, mají podobné problémy 
jako terapeut. Možná chtějí pomáhat lidem výše postaveným, aby se sami cítili povýšeni. 
Pokud s klientem nadmírně sympatizujeme, bývá to v procesu spíše překážkou – můžeme se 
snažit mu zalíbit, udělat dobrý dojem. Dělat dobrý dojem a pomáhat však není totéž a 
mnohdy to může být součástí terapie, ale mnohdy také překážkou.  

• staří, chudí a postižení 

Mnoho pracovníků se bojí kontaktu se stářím, postižením, chudobou a tak si raději vybírá 
cílové skupiny dětí apod. Často tomu tak bývá proto, že pracovník ještě sám nepoznal nic 
z toho a tak má nadměrné představy o stáří jako utrpení, o postižení jako naprosté 
neřešitelné tragédii, apod. Proto, aby člověk mohl pracovat s výše zmíněnými skupinami 
klientů je nezbytné, aby zastával v této oblasti jakousi pozitivní životní filozofii, ve které je 
schopen přijmout člověka v dané fázi a respektovat ho, popř. pozitivně motivovat a provázet.  

• nemorální 

Často se stává, že se objeví klient, který je nám nesympatický právě pro nějaký postoj či čin, 
která se nám jeví nemorálním, nepřijatelným (znásilnil dceru, zabil někoho, je to bývalý agent 
StB, je arogantní a nevděčný, atd.). Autor mluví o tom, že není na nás vynášet morální soudy 
a hodnotit klienta. Ale pokud je pro nás něco morálně nepřípustného, pak bychom s takovým 
klientem neměli pracovat, protože mu nemůžeme nabídnout kvalitní vztah a být mu 
v procesu dostatečnou oporou. Pokud je terapeut schopen kvalitní sebereflexe, pak může 

                                                           
68 Srov.: Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997, s. 21 - 28 
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tato témata vnímat jako významná pro svou práci a pracovat na nich třeba prostřednictvím 
supervize.  

• individuální citlivá místa 

Je velmi individuální, kteří klienti vadí kterému terapeutovi. Jednomu bude vadit starý 
nemocný člověk, jinému alkoholik a jinému zase bývalý příslušník StB. Hlavní roli zde hraje 
terapeutova zkušenost, jeho historie. Pokud terapeut je schopen vlastní témata zpracovat, 
uvědomit si je, reflektovat je, pak je pravděpodobné, že bude schopen zužitkovat osobní 
zkušenost v terapii.  
 

Druhý paradox: láska k bližnímu ve službách potřeby úspěchu 

Pomáhající pracovník často cítí potřebu být lidem potřebný. Pro každého z nás je důležité, jak jsme 
přijati okolím, jak jsme vnímaní lidmi kolem – ne jen klienty, ale i kolegy a blízkými lidmi. Chceme být 
dobrými odborníky, okolím přijímanými a respektovanými. Pracovník má mnohdy potřebu být klienty 
oceňovaný, aby si přes ně potvrdil svou nejistotu, sebehodnotu. V tuto chvíli se ale poměrně zásadně 
mění celý terapeutický vztah, protože dochází k tomu, že nejen klient potřebuje něco od terapeuta, 
ale rovněž pracovník potřebuje něco od klienta. „Kdo potřebuje být potřebný, vzdává se 
uskutečňování svých důležitých potřeb a o to více se stará o druhé – aby se tak vyhnul pocitu samoty 
a zbytečnosti.“69 
„Kdo pomáhá zdravě, podobá se zahradníkovi: ten také nemá potřebu být potřebný svým rostlinám, 
prostě se o ně stará rád a o sebe také.“70 

Třetí paradox: láska k bližnímu jako zboží 

Profesí se rovněž živíme. Peníze mají významnou roli v naší životní úrovni, s naší spokojeností a 
upokojováním našich materiálních potřeb. Někteří z terapeutů jsou si vědomi svých schopností, 
považují se za profesionály a požadují od svých klientů značné honoráře. Jiný pracovníci vnímají 
příjem peněz za svou práci pouze jako nezbytnost, přemýšlí o tom, je-li morální požadovat za pomoc 
bližnímu vůbec nějaké peníze. Mnoho neziskových organizací pracuje s principem – máme pro své 
zaměstnance nízké platy, abychom eliminovali ty z nich, kteří tu práci opravdu chtějí a nechtějí dělat. 
Nelze stanovit optimální výše platu, ale pracovník v pomáhajících profesích by se měl řídit svým 
pocitem spokojenosti a pracovat za takové peníze, aby nebyl ve stresu a nemusel stále myslet na 
nedostatky. Problém v této oblasti nastává, pokud se pracovník nevypořádá se svou situací a 
promítne ji do vztahu s klienty. Přestane být v práci zapojený, aktivní, iniciativní, stěžuje si klientům 
apod. Zpravidla ani nepomáhá, pokud se pracovníci zkoušení přemoct – trénovat. Šetří, žijí skromně, 
počítají každou korunu, ale stále jsou nespokojení, stále to nestačí jejich životní úrovni a potřebě. 
Daleko důležitější je přijmout sebe i s potřebami, jaké máme, abychom mohli eliminovat stres a 
vykonávat svou práci dobře, bez napětí.  

Moc a pomoc 

Když klient vstupuje do terapie, zpravidla je do jisté míry bezmocný už tím, že něco potřebuje. 
Pracovník naopak mocný tím, že pomáhá bezmocnému klientovi. Vedle všeobecného pravidla moci 
existuje ještě moc daná mnohými organizacemi, zákonnými předpisy, organizačním řádem apod. 71 
Mocenská pozice pracovníka výrazně ovlivňuje možnosti a způsob poskytované pomoci. Všeobecně 
vede mocenský systém k manipulaci. Moc pracovníka může být např.: 

                                                           
69 Cit.: Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997, s. 25 
70 Cit.: Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997, s. 26 
71 Srov.: Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997, s. 40 - 44 
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• Nevlídná – při kontaktu s klientem je terapeut nepříjemný, dává najevo povýšení nebo to, že 

ho klient potřebuje a on zrovna nemá čas. 

• Neomalená – hovoříme s klientem před nějakou další osobou, vyřizujeme v průběhu terapie 

nějaké soukromé záležitosti, apod. 

• Krutá – ponižujeme klienta. 

• Laskavá – přehnaná pozornost směrem ke klientům, kdy laskavost je jako výraz terapeutovy 

moci a pacientovy bezmoci.  

Vyjadřování velké míry moci pracovníků může mít za následek např. to, že se klient stáhne 
z kontaktu, zaujme postoj uctivé pasivity, cítí zlost a nebo křivdu, blokuje se nebo se naučí dožadovat 
a prosit s ponížením o lidský kontakt.  
Moc může terapeut přijmout tam, kde je potřeba z jeho odborné pozice – odborné vyjádření, 
informace, diagnóza, znění předpisů apod. Ale rovněž může mít sklony autoritativně působit i nad 
rámec odborné působnosti ve vztahu s klientem. Klienti se často snaží přenášet na terapeuta 
zodpovědnost, působit jako ti bezmocní. Ptají se „co mám dělat, když…“ Pak je velmi snadné 
upadnout do toho, kdo dává rady a odpovědi. V procesu terapie je však tento postoj spíše na škodu. 
Klienta neučíme přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí, nevedeme ho k posílení sebevědomí a 
k vlastní odpovědnosti, ale naopak mu dáváme zprávu o tom, že se rozhodnout neumí a nebo my to 
umíme lépe. Občas je nějaké konkrétní vyjádření třeba, občas se klient cítí bezmocný a bezradný a 
potřebuje nějakou radu, podporu. Ale terapeut by měl vědět, že ne vše ví a že někdy prostě neví. To 
může klientovi přiznat. Kopřiva ve své knize nabádá pracovníky, aby se učili rušit klientův postoj 
podřízenosti.  
„Není lehké nemít rozumové řešení pro každý vztahový problém – když lidé věří, že taková řešení 
existují, z čehož pak odvozují očekávání, že pomáhající odborník je zná a sdělí. Je však velmi důležité, 
aby právě ti, kdo pomáhají lidem, tento blud nesdíleli a zbytečně nemoralizovali, neapelovali na 
rozum a vůli tam, kde je zapotřebí všímat si vztahů a emocí.“72  

Řídit či podporovat 

Kopřiva rovněž nastínil oblast účinnosti řízení či podpory. Zabývá se tím, jestli je účinnější dávat rady, 
instrukce, návody, trénovat postoje a chování a nebo je účinnější dlouhodobě s klientem být, zajímat 
se o proces – co se s ním děje, co prožívá a čekat, až klient k řešení dojde sám a jeho vnitřní procesy 
mu v tom nebudou bránit.  
Důležité vztahové změny přicházení postupně a pomalu a slouží k nim psychoterapie. Někdy ale lidé 
přichází do terapie proto, aby se mohli utvrzovat v tom, že něco nejde a přitom by jim stačilo krátké 
asertivní vedení k tomu, aby o něčem rozhodli. V takových situacích Kopřiva doporučuje dát radu, 
impulz, návrh a počkat, zda se objeví nějaký posun. Klade důraz na bedlivé pozorování klienta a 
zkoumání toho, jak proces prožívá, jak reaguje a v případě, že se nechytne, je potřeba volit další cesty 
postupu.  
Výhody toho či onoho postupu shrnuje asi takto:73 

• Chceme-li dosáhnout trvalé kvalitativní změny, je účinnější nedirektivní postup (tj. podpora). 

• Direktivní postup je třeba zvolit, 

- hrozí-li nebezpečí z prodlení, 

- je-li klient v akutní krizi, zmatený, takže potřebuje vedení, 

                                                           
72 Cit.: Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997, s. 43 
73 Cit.: Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997, s. 45 
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- jestliže klient chce to, co sám považuje za správné, ještě slyšet od autority, 

- jestliže klient má tak nízkou inteligenci, že nedirektivní přístup nemá smysl. 

• Na nedirektivní přístup je potřeba mít čas a sílu. 

• Musíme zvážit i okolnost, že začneme-li vystupovat direktivně, bude s tímtéž klientem těžší 

později případně pracovat nedirektivně – klient bude mít tendenci vidět v nás autoritu.  

Moc je velmi důležitou částí vztahu mezi terapeutem a klientem a je potřeba, aby si byl pracovník 
vědom toho, do jaké míry mocenský postoj zaujímá. Nedirektivní přístup se jeví jako dlouhodobě 
účinnější, ale náročnější. Nehodí se však vždy (klient je v akutní krizi, panice, těžké depresi…).  
 

závěr 

Domnívám se, že psychoterapeutický vztah je náročný proces, ve kterém terapeut působí na klienta a 
zrovna tak klient působí na terapeuta po celou dobu psychoterapie. Abychom mohli vykonávat 
terapii dobře, je podle mého názoru potřeba starat se o sebe ve všech ohledech primární. Péči o sebe 
míním duševní i fyzickou harmonii tak, abychom se cítili dobře. Zároveň myslím, že bychom 
v průběhu své práce měli absolvovat dlouhodobé sebezkušenostní programy jako výcviky a rovnat 
sami sebe. Tím, že budeme pokorní k našim vlastním možnostem a schopnostem, docílíme toho, že 
můžeme být pokorní i ke klientovi, k jeho světu a jeho prožívání.  
Zároveň vedení terapie napomáhá, pokud sami zažijeme dlouhodobou terapii a porozumíme procesu 
z křesla klienta. Lépe se pak dokážeme vcítit do klienta a ovlivní to jistě i naši práci.  
Teoretická základna je nezbytná pro samotnou práci, pro uchopení případu, pro vědomí toho co 
děláme, proč děláme a jaké k tomu zvolíme postupy.  
Vztahová základna je důležitá proto, abychom mohli začít dělat cokoliv z té teoretické.  
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Psychobiografický model péče jako koncept pro účinnou 
komunikaci a navázání spolupráce v péči o klienty s demencí 

 
Bc.Stanislava Šťovíčková 

Osnova 
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5. Závěr, seznam literatury 
6. Příloha – Ukázka listu „aktivity denního života“ 

 
ÚVOD 
V péči o seniory a o seniory s demencí obzvlášť, se setkávám na jedné straně s přístupy, které klienty 
zneschopňují a na straně druhé s přístupy, které usilují o maximální zachování nebo rozvoj stávajících 
schopností.  
Pracuji jako odborná ředitelka v sociální službě pro seniory a většina našich klientů jsou senioři 
v různé fázi onemocnění demencí. Ve své praxi se často setkávám s názorem, že člověk s demencí 
potřebuje především stálý dohled, aby něco neprovedl, aby neutekl apod., že již není schopen se o 
sebe postarat, bez pomoci se neoblékne, nenají apod. Při prezentaci těchto názorů vnímám 
především částečnou nebo úplnou absenci respektu a zachování důstojnosti seniora. Pečující rodina i 
profesionálové zaměřují svou pozornost a péči na projevy demence a zapomínají na člověka jako 
takového. V péči o osoby s demencí stále převládá názor, že s tímto člověkem se nelze domluvit, 
případně je potřeba ho „obelhat“ a především je třeba tlumit projevy agrese pomocí léků.  Péče se 
tak proměňuje na jakési režimové opatření – zajištění hygieny, jídla, podání léků, aktivizační činnost, 
budíček a večerka. Právě toto mě v začátku mé práce v péči o seniory nejvíce překvapilo a zaskočilo – 
vždyť kdo z nás svůj každodenní život žije výhradně podle režimu, ať chce nebo nechce. Nesouhlasím 
s tím, že stoletá paní musí každý den od 14 do 15 hod. hrát člověče nezlob se, pexeso nebo karty, 
protože jí toto aktivizuje. Paní nechtěla. Musela a pak byla agresivní. Dostala tišící léky. Chtěla jsem 
v naší organizaci poskytovat péči o seniory a o ty s demencí obzvlášť, jiným způsobem. Způsobem, 
který bude vnímat a hlavně respektovat jejich přání a vlastní představy o jejich každodenním životě. 
Seznámila jsem se s Psychobiografickým modelem péče prof. Erwima Böhma a prvky tohoto modelu 
péče jsem začlenila do našich pracovních postupů, zajistili jsme proškolení týmu v tomto konceptu 
péče.  
Tato práce shrne koncepty péče vycházející z přístupu, který je orientován na člověka a respektuje 
jeho lidskou důstojnost, jedinečnost a autonomii. Jejich společným jmenovatelem je základní 
předpoklad individualizované, na klienta zaměřené péče, která vychází z biografie člověka, rozvíjí 
vztahy a podporuje společenství. Biografie částečně vychází a předpokládá reminiscenci. Ve snaze 
individualizovat ústavní péči o seniory bylo zapojení reminiscence a reminiscenční terapie začátkem 
změn v přístupu k péči o seniory.  Práce s biografií následně pracuje s reminiscencí, ale není totéž, 
naopak jí svým působením a dopadem přesahuje. 
Blíže pak představím Psychobiografický model péče.  
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REMINISCENCE V KONCEPTECH PÉČE O STARÉHO ČLOVĚKA 
Pojem reminiscence, reminiscenční terapie a její význam v oblasti geriatrické péče  
Význam slova reminiscence pochází s latinského reminiscere – vzpomenout si, rozpomenout se, 
obnovit v paměti. Reminiscence, tedy vzpomínání je přirozenou součástí každodenního života 
člověka, vytváří jeho kontinuitu, propojuje generace, přispívá k adaptaci v novém prostředí, je 
významným zdrojem inspirace a podnětů v komunikaci, v péči, v životě rodiny i komunity. 
Reminiscence jako metoda práce se starými lidmi se v České republice objevila již koncem 90.let min. 
století v přednáškách Taťány Kašlíkové, která se účastnila tehdy probíhajícího britsko-českého 
vzdělávacího projektu. Od té doby je u nás pojem reminiscence již dostatečně rozšířen a využíván. 
Praxe ukazuje, že reminiscence se může stát užitečnou součástí každodenní péče o seniory. 
Reminiscenční metody, aktivity a programy se staly běžnou součástí práce se starými lidmi 
v institucích, rodinách i komunitách. Životopis, biografie či životní příběh je považován za východisko 
individualizované péče. V institucionální péči je mezi aktivizační činnosti zařazována skupinová 
reminiscence. V rámci reminiscence se vytváří vzpomínkové bedny, krabice, kufry a kufříky. Dalším 
prostředkem jsou vzpomínkové knihy, knihy života, biografické listy nebo rodokmeny jako opěrné 
body smysluplné komunikace se seniory. Nejvýraznějším prvkem reminiscence aplikovaným do praxe 
jsou reminiscenční (retro) prvky v prostředí, případně celá reminiscenční kultura v zařízeních péče o 
seniory. 
Reminiscenční terapie je cílená a záměrná práce se vzpomínkami. Probíhá individuálně, formálně i 
neformálně. Nejedná se pouze o „jednu cestu“ k vyvolání vzpomínek, ale o několik cest, které 
pomáhají hledat vzpomínky a vybavit si to, co bylo v minulosti.  Jednou z cest vyvolání vzpomínek je 
senzorická stimulace, např. dotek, vůně, nebo návštěva různých míst, které vyvolají vzpomínky na 
minulost a v neposlední řadě jsou to i  sbírky reminiscenčních pomůcek jednotlivých klientů. Patří 
mezi ně jakékoliv věci, které provázely klienta životem, jako např. fotografie, novinové články, staré 
věci, hudební nahrávky, vysvědčení, špulka nití, obrázek, výšivka, staré časopisy, rybářský prut, lahev 
od limonády, první botičky dětí apod. Jednotlivé předměty vyvolávají u klienta vzpomínky na 
minulost a přináší okamžiky poznání a rozpomnění na uplynulý život. Nepřímo lze do reminiscenční 
terapie zařadit samotný pokoj, který je vybaven i vlastními věcmi nebo nábytkem klienta.  
Reminiscenční terapie významně přispívá k posílení lidské důstojnosti, napomáhá navázání kontaktu 
a zlepšení komunikace. Lze ji uplatnit v pobytových zařízeních, ambulantních službách i v domácím 
prostředí a v rodině. Je založena na uznání hodnoty života a vzpomínek na prožité a cíleně je 
zapojována v komunikaci, při navazování a budování vztahů, v podpoře aktivity člověka, při utváření 
jeho životního prostředí. Vzpomínky jsou stimulovány a různým způsobem rozvíjeny za účelem 
zlepšení kvality života, individualizace poskytovaných služeb a psychosociální aktivace. Povzbuzují 
kreativitu a posilují identitu a vědomí vlastní hodnoty starých lidí. Obecným východiskem je orientace 
na člověka, jeho důstojnost, celistvost a integritu, bytostný zájem o jeho životní příběh a události, 
které ho utvářely. 
Základním terapeutickým prvkem všech reminiscenčních přístupů jsou příjemné vzpomínky z dětství 
a mládí, navození pohody, dobrého pocitu, sebeuspokojení, radosti a potěšení i kognitivní stimulace. 
Cílem reminiscence není odkrývání příliš hlubokých, do podvědomí ukrytých ran z minulosti. 
Reminiscenční metoda nesmí nahrazovat psychoterapii a neměla by se dotýkat problematických, 
bolestných a nepříjemných témat. Nelze však podcenit ani potřebu mnoha lidí vyrovnat se ve 
vzpomínkách s traumatickými zkušenostmi např. z války nebo osobního života. Zde už nejde o 
pouhou stimulaci vzpomínek, ale o psychoterapeutický proces. Je na místě citlivost a vnímavost toho, 
kdo naslouchá. Vzniklou psychickou bolest je třeba utišit, pochopit ji a nabídnout blízkost. V případě 
přetrvávající bolesti a rozrušení je na místě zprostředkovat odbornou psychoterapeutickou pomoc.  
V rámci psychoterapie je vybavování vzpomínek na dětství a významné životní události cíleně vedené 
psychoterapeutem, který zároveň profesionálně ošetřuje znovuprožívaná traumata. Při reminiscenci, 
která je součástí životní rekapitulace starého člověka, jde většinou o spontánní psychologický proces. 
Jeho intenzita a důraz na uspořádání vlastního života jsou v pokročilém věku velmi naléhavé.  
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Ve zdravotnické literatuře je reminiscenční terapie uznávána jako jeden z nefarmakologických 
přístupů, které vykazují příznivé ovlivnění ve více doménách, tedy v kognitivních funkcích, ADL, 
emotivitě, i ve výskytu poruch chování. (Hudeček, 2012) 
Využití reminiscence je psychosociální intervencí, která cíleně pracuje s tím, co člověk důvěrně zná a 
dělá s potěšením a radostí. 
BIOGRAFIE V KONCEPTECH PÉČE O STARÉHO ČLOVĚKA 
Nové trendy v péči o seniora jsou zaměřené na péči individualizovanou podloženou dostatečným 
množstvím informací o klientovi na základě zpracované autobiografie a senzobiografie. 
Validace 
Metodu validace vytvořila Naomi Feil, americká gerontoložka a sociální pracovnice. Reagovala tak na 
skutečnost, kdy při své práci se staršími a velmi starými lidmi nefungovaly metody, které byly do té 
doby běžné. Proto zkoušela jiné postupy a techniky, ze kterých vytvořila metodu validace. 
Cílem validace není  zlepšovat zdravotní stav velmi starých dezorientovaných lidí. Jde spíše o to, aby 
se změnil přístup pečujících osob, aby se dokázaly vcítit do osobní reality dezorientované osoby a 
přizpůsobily tomu své chování a jednání. Osoby, pro které je určena metoda validace, označuje N. 
Feil jako dezorientované velmi staré (v angl. originále „old-old“) osoby. Úmyslně pracuje s termínem 
„dezorientovaní“.  
 
Validace vychází z několika základních principů: 

1. Nedostatečně orientovaní a dezorientovaní staří lidé jsou jedineční a cenní. 
Ke každému člověku je třeba přistupovat jako k osobnosti, respektovat jej. To se odráží 
například v oslovení, kdy neoslovujeme „dědo“, nýbrž „pane“ a příjmením případně titulem, 
pokud si to dotyčný člověk přeje. Tím projevujeme člověku úctu. 

2. Nedostatečně orientovaní a dezorientovaní staří lidé by měli být akceptováni takoví, jací 
jsou - nepokoušíme se je měnit. 
Člověka bychom měli akceptovat takového, jaký je, neměli bychom jej ani jeho chování 
soudit. Nesnažíme se změnit chování člověka, nýbrž se snažíme plnit individuální potřeby, 
které mohou být určitým jednáním vyjadřovány. Starší lidé v institucionálním zařízení si 
například někdy stěžují, že nedostávají jíst. Vyžadují jídlo, přestože chvíli předtím jedli. Jejich 
hlad však zpravidla není po jídle. N. Feil to označuje jako „psychologický hlad“, při kterém lidé 
hladoví po pozornosti, chybí jim rodina, cítí se sami. Validační přístup pak neznamená 
vysvětlit jim, že již jedli, nýbrž zjišťovat, co by je „zasytilo“, uspokojilo. 

3. Empatické naslouchání vzbuzuje důvěru, zmírňuje strach a navrací důstojnost. 
Starší lidé se mohou stydět za věci, které již nezvládají (např. udržovat pořádek v pokoji) nebo 
za věci, které se naopak objevují nově a souvisí s věkem či zdravotním stavem (např. 
inkontinence). V těchto situacích vymýšlí vysvětlení a obviňují jiné (že jim schovávají věci a 
oni potom nemohou udržovat pořádek, že je někdo polil apod.). My se snažíme sdílet pocity, 
chápat jejich důležitost, protože ty staršího člověka tíží, ale není schopný o nich otevřeně 
mluvit. Nesoustředíme se na fakta a pravdivost sdělených informací, nýbrž empaticky sdílíme 
(a na situaci následně reagujeme). 

4. Jsou-li bolestivé pocity vyjádřeny, akceptovány a validovány důvěřivým posluchačem, pak 
slábnou. Bolestivé pocity, které jsou ignorovány nebo potlačovány, získávají na síle. 
Snažíme se být otevření pocitům, které chtějí staří lidé vyjádřit. Často jsou to vzpomínky na 
dobu, kdy ještě byli výkonní, užiteční, mluví o tom, jak musí uvařit dětem nebo vyžehlit košile 
manželovi. Naším úkolem opět není vysvětlit jim, že to již není potřeba, nýbrž přistoupit na 
vzpomínání. V širším kontextu se může jednat i o pocity pečujících osob. I ti se často potýkají 
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s pocity bezmocnosti, smutku, zlosti a potřebují je sdílet. Pokud by je potlačovali, tyto pocity 
by pouze narůstaly a prohlubovaly se. 

5. Chování velmi starých a/nebo dezorientovaných lidí má nějaký důvod. 
Někdy se nám může zdát chování starších lidí nepochopitelné. Chování je odrazem tělesných, 
sociálních a psychických změn a životních zkušeností. Naším úkolem je pomoci vyjádřit 
pocity, překonávat nevyřešené problémy (které mohu být z dávné minulosti). 

6. Důvody k chování nedostatečně orientovaných nebo dezorientovaných velmi starých lidí 
vychází ze základních lidských potřeb. 
Lidé ve vyšším věku mají tendenci stahovat se z přítomnosti a vracet se do minulosti, kdy 
všechno dělali sami, kdy byli užiteční, neměli žádné zásadní zdravotní problémy. My 
akceptujeme osobní realitu člověka, návrat do minulosti, neboť přítomnost je někdy velmi 
těžko zvladatelná a přijatelná. 

7. Dříve osvojené způsoby chování se vrací, když selhávají verbální schopnosti a krátkodobá 
paměť. 
Lidé, kteří již nejsou schopni se dostatečně verbálně vyjadřovat, nahrazují řeč pohyby. 
Pohyby rtů, jazyka, gesta nahrazují slova. Zrcadlením pohybů a zvuků se dostáváme na 
stejnou úroveň, což vzbuzuje větší jistotu a sounáležitost. 

8. Osobní symboly, které používají nedostatečně orientovaní nebo dezorientovaní starší lidé, 
reprezentují osoby, předměty nebo koncepty z jejich minulosti a jsou naplněné emocemi. 
Lidé v současnosti mohou nahrazovat osoby z minulosti, vedoucí domova nahrazuje otce, 
pečovatelka sousedku. Také předměty mají význam: snubní prsten představuje lásku, vztah, 
kabelka identitu. 

9. Nedostatečně orientovaní a dezorientovaní starší lidé žijí na různých úrovních vědomí, 
často ve stejnou dobu. 
Starší dezorientovaní lidé mohou v jednu chvíli hledat své rodiče či tvrdit, že je viděli, a když 
se jich zeptáme, kde je viděli, odpoví, že nikde, že jsou již v nebi. Staré lidi neobelháváme, oni 
v podvědomí často znají pravdu, jen ji nechtějí přijmout. 

10. Když slábnou smysly, dochází u nedostatečně orientovaných a dezorientovaných starších 
lidí k autostimulaci. Používají svá „vnitřní slova“, vidí svým vnitřním okem a slyší zvuky z 
minulosti. 
Staří lidé mohou mít velmi živé vzpomínky, slyší plakat své dítě, vidí svého manžela. Opět se 
jedná o jejich osobní realitu, neměli dostatek času na smutek a vyrovnání se se ztrátou, jejich 
mozek je stimulován a vyvolává živé vzpomínky. 

11. Události, emoce, barvy, zvuky, pachy, chuťové pocity a obrazy odehrávající se tady a teď 
vzbuzují emoce, které vyvolávají podobné emoce z minulosti. 
Věci ze současnosti mohou vyvolat vzpomínky z minulosti. Někteří velmi staří lidé ještě zažili 
válku či koncentrační tábory, hlasité zvuky jako je bouchnutí dveří nebo rachot vozíku s 
jídlem mohou vyvolat negativní vzpomínky. Vůně určitých jídel může připomenout dobu, kdy 
lidé neměli dostatek jídla a jedli jen jednoduché a stále stejné věci (např. polévky). Anebo 
mají lidé tendenci shromažďovat jídlo, protože zažili hlad a mají obavy, že by tato situace 
mohla přijít znovu. 

Metoda validace není žádnou léčebnou metodou či terapií. Snaží se poukázat na to, že každé chování, 
i to pro nás v dané chvíli nepochopitelné, má svůj důvod a že když budeme reagovat jiným způsobem, 
než jsme běžně zvyklí, tak můžeme předcházet vypjatým situacím, podráždění na straně staršího 
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člověka i dotčenosti na straně naší. Naomi Feil zdůrazňuje: „Metoda validace podporuje velmi starého 
člověka, aby dosáhl svých cílů, ne těch našich.“ 
Reminiscence je jednou z validačních technik, bez reminiscence by se skutečná validující, hluboce 
empatická péče o člověka s demencí neobešla. 
Bazální stimulace 
Bazální stimulace je koncept ošetřovatelské péče, běžně užívaný v západoevropských státech. 
Koncept bazální stimulace vychází z myšlenky, že život je možný pouze ve vztahu. Může se jednat o 
vztah mezi klientem a ošetřovatelem, nebo vztah k vlastním vzpomínkám. Ty jsou uloženy v 
paměťových drahách, ke kterým po vypuknutí Alzheimerovy nemoci pacient ztrácí tradiční přístup. 
Ten se proto snažíme stimulovaným vytvářením nových dendritických spojení obnovit jinou cestou, 
než byl mozek zvyklý. 
Bazální stimulace dosahuje výsledků i u pacientů, kteří nevnímají. Platí totiž pravidlo: „vnímám tak 
dlouho, dokud dýchám“. Je jen na nás, jak vhodnou komunikační formu zvolíme. Konkrétně to 
znamená, že musíme rozlišit jakoukoliv, i sebemenší reakci pacienta a dát jí náležitý význam. 
Nemalou úlohu hraje v bazální stimulaci intuice. 
Schopnost vnímání se vytváří již v embryonálním vývoji. Embryo v těle matky má již ve 12. týdnu 
těhotenství prstík v ústech. Tento pohyb ruky nás provází celý život ve formě podávání potravy do 
úst. Je to jeden ze základních prapohybů, které jsou v mozku uloženy nejdéle. Stimulací je možné jej 
obnovit. Jde o jeden z příkladů toho, co je to bazální stimulace. 
Nejnáročnějším úkolem ošetřovatelské péče je pochopit potřeby pacienta, poznat a porozumět stylu 
jeho komunikace a na základě toho mu poskytnout prostor pro orientaci, jistotu a další rozvoj jeho 
osobnosti.  
Bazální stimulace je postavena na dvou zásadách: 
• péče se musí stát zážitkem, nikoliv nepříjemnou zkušeností, 
• klient je rovnocenný partner, člověk s vlastní historií a individualitou. 

Klientovi jsou nabízeny takové vjemy, o nich může sám rozhodnout, zda je přijme či nikoliv. V péči se 
uplatňují doteky, jako základní lidská schopnost i potřeba. Ruce ošetřujících jsou médiem, které 
umožňuje získat klientovi informaci o sobě samém i o okolním světě. S klientem se personál snaží 
pracovat na úrovni jeho vnímání, aby došlo k vzájemnému porozumění a důvěře. Tím aktivuje jeho 
mozkovou činnost stimulací dlouhodobých paměťových drah a smyslových orgánů. 
 
PSYCHOBIOGRAFICKÝ MODEL PÉČE 
Tento koncept péče využívá reminiscenční metody a kreativně uplatňuje vzpomínky v práci se starými 
lidmi. K aktivizaci seniorů využívá biografii.  
Autorem psycho-biografického modelu péče je profesor E. Böhm, který pracoval od roku 1974 ve 
funkci „hlavní sestry“ na vídeňské psychiatrické klinice. V roce 1978 začal se svým pilotním projektem 
„Přechodná péče“. Prof. E. Böhm do střední Evropy přinesl novou terminologii v ošetřovatelství a to 
hlavně v gerontologii. Používá nové termíny, jako jsou aktivizační a reaktivizační péče, diferenciální 
diagnostika nebo psycho-biografie. Erwin Böhm získal řadu ocenění, například stříbrnou medaili 
města Vídně, čestnou cenu časopisu Lazarus za nejvyšší ocenění za celoživotní dílo a Gliesnerovu 
cenu v oboru ošetřovatelství. 
Prof. Böhm ve svých výzkumných pracích zmapoval specifika gerontopsychiatrické dlouhodobé péče, 
poznatky ze základních psychologických směrů a teorii aplikoval do praxe a precizně dokumentoval v 
jednotlivých kazuistikách. V modelu, který na základě svých prací vytvořil je klient vnímán především 
jako člověk se svou biografickou historií, a to individuální, regionální i kolektivní. 
Böhmův model je ošetřovatelský model mezinárodně uznaný a v současnosti využívaný v německy 
mluvících zemích v oblasti geriatrické a gerontopsychiatrické péče, který je zaměřen na podporu 
schopnosti sebepéče starých a zmatených lidí a na způsoby, jak co nejdéle tuto schopnost uchovat či 
navrátit, a to principem oživení zájmu klienta oživením jeho psychiky. 
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Böhm vždy kritizoval klasické způsoby péče, tzn. pouze nakrmit, udržet v čistotě, v teple a pohodlí a 
vykonat ordinace lékaře. V psychobiografickém modelu se snaží o rozšíření úhlu pohledu na člověka 
seniora, kdy se péče musí stát tolerantnější a opustit roli „všepečující matky“. Dřívější způsob péče, 
kdy pečující personál přebíral veškeré úkony sebepéče, nereflektoval zachovalé schopnosti a 
dovednosti klienta, soustředil se hlavně na saturaci potřeb, a tímto konáním vytvářel klientovu 
závislost na péči, jsou v nových ošetřovatelských modelech a konceptech minulostí.  Böhm se tedy 
zaměřil na psychické potřeby seniorů a vytvořil holistický přístup v péči o seniory se symptomy 
demence (Procházková, 2014). 
Böhm předkládá péči aktivizující a re-aktivizující, a pokud používá ve svém modelu pojem 
rehabilitace, tak ve smyslu re-aktivizace psychických schopností člověka, tzn.: nejdříve rozhýbej 
psychiku, potom tělo. 
Psychobiografický model péče podporuje porozumění mezi dvěma generacemi a mezi poskytovateli a 
příjemci péče. Důležitým faktorem péče orientované na biografii klienta je porozumění a citlivost 
personálu pro celostní obraz člověka. Model přináší do praxe nový způsob myšlení personálu v 
otázkách jakým způsobem porozumět klientovi a jakým způsobem mu poskytnout adekvátní 
odbornou péči. 
Cílem modelu je naučit personál porozumět klientům - co je pro ně prioritní, co rozhýbe jejich 
psychiku a následně i tělo; jakým způsobem podpořit klienta v jeho autonomii a jeho schopnosti 
rozhodovat o svých záležitostech co nejdéle. Aktivizovat a re-aktivizovat psychické schopnosti a 
dovednosti. Základní cíl je oživit psychiku klienta. Psychobiografický model poskytuje péči aktivizující, 
podporující pozitivní potenciál klienta a vnímá klienta jako osobnost, která prožívá životní fázi stáří. 
Nemoc je sekundární, prioritní je pocit pohody klienta, který má změněné způsoby chování.  
 
Teoretická východiska PBM 
V teoretických podkladech pro svůj model péče se Böhm opíral o učení S.Freuda, C.G.Junga, A.Adlera, 
A.Maslowa, C.Rogerse, E.Eriksona a V.E.Frankla.  
Z hlubinné psychologie Sigmunda Freuda Böhm rozpracoval potřebu libosti a nelibosti, která je 
charakteristická pro osobu v nižších stadiích regrese. Böhm vychází z učení Freuda a poukazuje na 
nutnost poznat základy jeho učení pro empatii personálu a pro pochopení stadií regrese, v nichž se 
senior nachází. Stupně regrese zrcadlovitě kopírují jednotlivá stadia vývoje člověka, která popisuje 
Freud a následně Erikson. 
Erik H. Erikson  mnohem více než Freud zdůrazňoval význam lidského „já“ a vliv historických, 
sociálních a kulturních podmínek pro vývoj člověka. Erikson popsal sled psychosociálních stadií 
vývoje, v nichž se člověk stává účastníkem postupně intenzivnější sítě lidských vztahů. Vymezil 8 fází 
vývoje osobnosti, kdy každá obsahuje nějaký zásadní životní úkol, který přináší určitý vnitřní 
psychický konflikt, jež nazývá vývojovou krizí. Pokud je tento konflikt vyřešen, přináší to pro ego 
člověka specifickou sílu využitelnou pro postup do další fáze. Pokud tento konflikt vyřešen nebyl, 
jedinec přechází do další fáze s pocitem méněcennosti. 
Böhm využívá stadia stanovená Eriksonem k zrcadlovému porovnání se stadii regrese u klientů se 
změnami kognitivní rozumové složky a napomáhá pečujícím lépe pochopit, co se odehrává v mysli 
seniora pomyslně kráčejícího po schodech regrese do nižší vývojové fáze. 
Dalším východiskem je učení Carla Gustava Junga, který položil základy analytické psychologie 
rozlišující individuální a kolektivní nevědomí, které charakterizuje prostřednictvím archetypů. Z díla 
Junga dále využil rozdělení typologie osobnosti na dva základní typy – introvert a extrovert. Böhm je 
přenáší do péče, pro lepší pochopení jedince seniora, jako „sympatikotonní a parasympatikotonní 
typ“.   
Alfred Adler rozšířil hlubinnou psychologii o sociální dimenzi a vyvedl ji nad pudovou teorii, která 
převládala u Freuda. Tématem pocitu sounáležitosti ovlivnil Böhma, který v biografii mapije vztahy a 
pozici jedince v mapovém vzorci. 
Carl Rogers svou nedirektivní a na klienta zaměřenou psychoterapií ovlivnil Böhma v procesu 
sebepoznání právě na základě práce s biografií. 
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Abraham H. Maslow, americký psycholog, je zakladatelem humanistické psychologie, která je v 
mnoha směrech v opozici vůči školám behavioristickým a psychoanalytickým. Vypracoval teorii 
motivace, ze které vychází jeho hierarchická teorie potřeb. Autor rozeznává potřeby nižší či základní 
fyziologické a vývojově vyšší, tzn. potřeby růstu, které tvoří komplex organizovaný kolem potřeby 
seberealizace. Jaké možnosti seberealizace má senior v období pozdního stáří? Jak správně motivovat 
seniora, aby chtěl sám za sebe? Odpovědi Böhm nachází v biografii klienta. 
Viktor E. Frankl je zakladatelem logoterapie. Ve své práci vystihl specifické lidské fenomény - lidskost 
člověka a vůli ke smyslu. Hodnoty životního smyslu Böhm integruje do péče a motivuje seniora 
k smysluplné tvorbě, smysluplným zážitkům a k postojům ke svému vlastnímu životnímu příběhu jako 
smysluplné hodnotě.  
 
Základní teze psychobiografického modelu Böhm zpracoval do 6 celků:  
1. Psychické onemocnění (problém) klienta je především v duševním strádání a nikoli primárně v 
onemocnění organickém (duševní fenomén). 
2. Psychogenní problémy ve stáří (zmatenost, paranoia v seniu…) jsou jen individuální způsoby 
chování, které jsou odrazem thymopsychické biografie. 
3. Hypotéza tohoto modelu: duševní fenomenologie je jako thymopsychický strom života. Roste z 
kořenů, na kterých jsou otisky etnologické a kolektivní socializace, životního prostředí, kde náš klient 
vyrůstal. Kmen tohoto stromu tvoří charakter a osobní životní hodnotový systém klienta (osobní 
rituály, pocit domova). V koruně stromu jsou schovány systémy, kterými si klient přizpůsobuje svět 
obrazu svému (coping). 
4. Biografii můžeme vidět také jako možnou cestu návratu, kdy se klient vrací do základní 
thymopsychické biografie: vrací se do svého dětství a používá emocionální způsoby chování z dětství. 
5. Biografie obsahuje také terapeutické prvky, které odpovídají na prožívající životní fázi klienta. 
6. Rehabilitačně - aktivizační péče má za úkol tuto disharmonii duševního života seniora 
kompenzovat a pomáhat mu nacházet opěrné body v jeho vnitřním i zevním světě. 
 
Metaparadigmatická koncepce podle E.Böhma 
Metaparadigmatická koncepce, která determinuje teorii a praxi psycho-biografického modelu ve 
všeobecné rovině je: osoba, prostředí, zdraví a péče. Člověk již ve starém Řecku byl definován jako 
soubor tří složek: těla (fysis), duše (Psyché nebo Thymos) a ducha (Noos). Každý člověk má svoji 
osobní historii (biografii) a své specifické prostředí. Všechny tyto komponenty jsou v neustálé 
interakci. Böhm osobu hodnotí ze čtyř hledisek: thymo-psychické (emoční), noo-psychické 
(kognitivní), biografické (regionální, individuální) a ošetřovatelské. V každém vývojovém období 
ovlivňuje každého jedince prostředí. Nezáleží, zda je jedinec zdravý nebo nemocný. Prostředí má také 
terapeutickou hodnotu, proto je důležité prostředí co nejvíce přizpůsobit původnímu prostředí 
seniora i v institucích. Psycho-biografická normalita seniora je definována jako individualita seniora 
ve vztahu k prostředí. Böhm se ve své definici zdraví odvolává na Persona, který zdraví popisuje jako 
stav optimální schopnosti výkonu rolí a úkolů důležitých pro socializaci člověka. Person vychází z 
domněnky, že zdraví je podmíněno geneticky, ovlivněno životním stylem, samotnou osobou a 
následně prostředím. Nemoc, znamená neschopnost vykonávat aktivity odpovídající určitému věku. 
Böhm rozlišuje pojem nemoc a být nemocen. Například demence je interpretována jako životní fáze 
postižené osoby s demencí. Böhm demenci popisuje jako speciální formu stáří. Cílem poskytované 
péče je pro Böhma oživení duše seniora, kterou vnímá jako vracející se po vývojových etapách 
popsaných Eriksonem ve vývojové psychologii. Böhm se zabývá ve svém modelu hlavně znovu 
oživením zájmu, oživením psychiky seniorů a zmatených lidí a navozením sebepéče. Pokud jsou u 
seniora přítomny kognitivní deficity, je nutné nalézt jeho ztracené schopnosti a podpořit tak 
reaktivizaci (Procházková, 2014). 
 
Primární cíle psychobiografického modelu péče 
Böhm vytyčuje v péči následující cíle: 
1. Znovuoživení psychiky seniora 
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Nejvyšším cílem je znovuoživení duše seniora, kterou popisuje jako lidskou energii „elan vital“, která 
je zdrojem pro naše konání a pro životní motivaci. Böhm tvrdí, že pokud senior nemá motiv proč žít, 
nemá „elan vital“, nemá ani chuť pohybovat nohama, chodit a usmívat se. Böhm ve svém modelu 
seniora vnímá, že se navrací po vývojových fázích, které popsal Erikson.  
2. Oživení zájmu pečujícího 
Druhým cílem je oživení zájmu ošetřovatelského personálu a zvýšení jejich odbornosti. 
Ošetřovatelský personál má možnost pracovat samostatně a poskytovat terapeutickou péči, kterou 
známe již u konceptu bazální stimulace. 
3. Rozšířit vnímání společenské normality 
Psycho-biografický model péče je i obohacujícím prvkem pro mladou generaci, která neměla možnost 
zažít nebo poznat některé historické epochy. Začlenění dvou generací na základě zpracování biografie 
má zde svou hodnotu celospolečenskou. Böhm tento trend v péči nazývá jako interfuzionální aspekt 
péče, kde dochází k fúzi mezi realitou seniora a generačně vzdálenou realitou personálu. 
Model je směrodatný pro budování nových alternativních koncepcí v sociální politice a v péči o 
seniorskou generaci. Jeho použitím v poskytování sociálních služeb a péče o seniory lze dosáhnout 
určité formy institucionální péče s lidskou tváří. 
 
Fáze regrese podle E.Böhma 
Böhm zpracoval sedm fází regrese ve stáří od normálního stáří po stadium primární komunikace, kdy 
se senior spirálovitě vrací po stupních vývoje do svého mládí, dětství až po kopírování prenatálního 
stavu, kdy leží v poloze embrya. Fáze regrese kopírují stupně vývoje podle Eriksona, podle Böhma se 
člověk s demencí vrací ve vývojových etapách. 
Stadia označuje také jako stupně „interakční dostupnosti“ klienta v úrovni komunikační, a to ve vazbě 
mezi seniorem a pečujícím.  
Rozdělení je velmi důležité právě v péči o seniory s demencí, kdy se navázání kontaktu s klientem ve 
všech úrovních komunikace, a to rozumové, emoční, senzorické, variabilně mění podle psychického 
stavu klienta. 
1.stupeň – fyziologické stáří, terciární socializace. 
Tato fáze odpovídá dospělosti. Senior zvládá komunikovat bez obtíží, dokáže se přizpůsobit normám 
ve společnosti, je kognitivně přístupný. Jedná se o etapu fyziologického stárnutí. 
Pokud chceme seniora pochopit v této fázi, je pro personál nutné, aby měl dostatek informací 
z biografie klienta, z biografie regionální i historické v souvislosti s obdobím, kdy klientovi bylo 25-30 
let. 
2.stupeň – označován za stupeň regionálního dialektu a rčení, také nazýván fází důvtipu. 
Kognitivní výkon seniora klesá. V komunikaci s ním jsou využity rozhovory, kdy senior prostřednictvím 
rozhovorů dokáže dobře reagovat, tzv. terapie humorem. I zde je zachováno fyziologické stárnutí 
seniora. Odpovídá vývojové fázi v období mládí 12 – 25 let. Regionální dialekt pomáhá komunikaci na 
úrovni kognitivní a na úrovni emocionální podporuje pocit domova – „tam, kde mi rozumí, tam se 
cítím bezpečně“. Biografický náhled na období věku seniora v jeho 18 – 25 letech. 
3.stupeň – stadium sociálních a emocionálních potřeb. 
Tato etapa odpovídá pubertě (12-18 let). Zde dochází ke změně v chování a ke změnám kognitivních 
funkcí. Senior je již dostupný přes Noopsyche (část duše).  
Mnoho potřeb dospělého člověka zůstává již v pozadí zájmu a zbývají ty nejdůležitější, které jsou 
specificky zapsány v paměťových stopách jako naučené automatismy a rituály. Důležité je vědět, 
které potřeby byly v životě klienta důležité. Saturace těchto potřeb nabývá na významu.  
Při neuspokojení základních potřeb dochází k zhoršení zdravotního stavu seniora, který může vést k 
akutní zmatenosti, která se projevuje verbální až brachiální agresivitou. Klient přestává rozumět 
obsahu sděleného, v komunikaci je nutné využívat např. dialekt klienta, volit pro něho známá slova 
s použitím pořekadel a ustálených slovních spojení. 
4.stupeň – stupeň zvyků a rituálů. 
Biografický náhled na období 6 – 12 let. 
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V této etapě senior uplatňuje naučené chování a rituály, vybavuje si je ze svého dětství, které má 
vštípené ve svém podvědomí.  Chování klienta je ohraničeno časově, místně a naučenými rituály, 
které zajištují pocit bezpečí. Strach a obavy jsou často pozorovatelné u klientů právě v tomto období. 
Senior přestává rozumět informacím, které mu personál sdělí, nerozumí obsahu i formě sděleného, a 
to především v situacích, kdy je atakován mnoha informacemi, které nedokáže roztřídit. Důležité pro 
podporu porozumění je hovořit v zorném poli klienta a bez rušivých vlivů (např. hlas televize nebo 
jiných osob). 
5.stupeň – stupeň pudů a instinktů. 
Biografický náhled na období věku seniora v jeho 3 – 6 letech. 
Pudy, sny, fantazie nabývají na významu a síle v chování klienta. V péči je nutné nepřekračovat 
hranici únosnosti zátěže a poskytované intervence musí mít aktivní odezvu v chování klienta. 
Charakteristický je neklid, neschopnost najíst se lžící, objevit se mohou i první známky orální a anální 
fáze. Komunikace s klientem na této úrovni začíná být zaměřena na obsah pohádek a dětských básní 
a písní. Důležitá je komunikace na základě biografických větných spojení: „maminka mi vždycky 
říkala…..“ apod. 
6.stupeň – stupeň intuice. 
Biografický náhled na období seniora v jeho 1 – 3 letech. 
Senior žije v čase, kdy si rád hrál a reaguje emočně, ztrácí se racionální myšlení. Své místo zde mají 
pohádky, náboženské obrazy a výjevy. Důležitou roli pro komunikaci s klientem hraje intuice. Klient 
se ve svém světě orientuje pouze kopírováním, zrcadlením svého okolí. Situační orientace zůstává. 
Komunikace s klientem sestává především z opakování slov a zvuků. Důležitá je nonverbální 
komunikace na základě doteků, na které senior ještě vědomě reaguje. 
7.stupeň – stupeň bazální komunikace. 
Biografický náhled na období seniora v jeho 0 – 1 letech. 
Tato fáze odpovídá kojeneckému období pro oblast psychiky a také fyzická výkonnost je omezená. 
V popředí zájmu je pocit slasti a orální stimulace, dále stálý kontakt s vlastním tělem, doteky, 
škrábání, cucání si palce.  
Komunikace s klientem vyžaduje nonverbální způsoby na základě konceptu bazální stimulace. 
 
Formy péče 
Böhm rozlišuje 3 typy péče, a sice aktivizační, re-aktivizační a stimulační. 
Pro volbu formy péče je klíčové určení fáze regrese, ve které se klient nachází.  
Pro určení stadia regrese Böhm vypracoval pomocný nástroj -  diferenciálnědiagnostický systém. 
Tento hodnotí osm oblastí projevů chování seniora (psychomotorika, emoce, volní chování, 
schopnost kontaktu, paměť, orientace, komunikace a formální myšlení) pomocí tabulkového 
skórovacího systému, s výslednou číselnou hodnotou. Teprve na základě určeného stupně regrese je 
zvolena adekvátní forma péče. 
Aktivizační forma péče je určena klientům, kteří jsou maximálně zapojeni do péče. Spočívá v podpoře 
jejich soběstačnosti a udržení jejich schopnosti sebeurčení a vlastní zodpovědnosti. Tato forma péče 
je pro seniory v 1. - 3. stupni regrese. 
Aktivizační péče je rozdělena dle sociální formy na práci s jednotlivcem nebo ve skupině. Podle 
obsahu jsou metody aktivizační péče rozděleny do tří oblastí. První metoda je orientována na 
komunikaci, ve které je využitý rozhovor a diskuse na dané téma. Další metoda je orientována na 
aktivity. Senioři například společně vaří, pečou, vytváří koláže, kreslí, hrají hry, patří sem i společné 
oslavy narozenin, promítání starých filmů nebo sledování pořadů. A poslední metoda je orientována 
na tvorbu dokumentu. Senioři vytvářejí svojí biografickou knihu, ve které je zpracovaný celý život 
seniora. V biografické knize například najdeme fotografie z doby dětství, mládí, manželství, první 
vlasy dětí, různé vstupenky, letáky, plakáty, oblíbené předměty, prostě vše, co měl ve svém životě 
rád. Pro klíčové pracovníky je biografická kniha vodítkem pro sestavení individuálního plánu péče. Na 
základě těchto informací je individuální plánování mnohem jednodušší a pochopitelnější. Rodina a 
blízcí našich seniorů jsou velice důležití pro sběr informací, přináší fotografie, oblíbené věci, které 
jsou pro seniory emočně důležité. 
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Re-aktivizační forma péče je specifická forma péče zahrnující reanimaci psychiky a duše starého 
člověka. Böhm zde hovoří o remotivaci, resocializaci, resenzibilizaci a revitalizaci seniora. Je 
charakterizována využitím impulsů z biografie klienta ke znovuoživení jeho psychiky i tím i schopnosti 
sebepéče.  Naučené automatismy a rituály klienta jsou plně využité při poskytování péče. 
Reaktivizační péče je využívána u seniorů, kteří jsou podle diferenciální diagnostiky ve fázi regrese č. 
4-6, tedy pro II. stádium demence, kde kognitivní funkce neplní stoprocentně svoji úlohu, ale emočně 
je senior stále aktivní. Cílem reaktivizační péče je navracení seniora alespoň o jeden stupeň výše v 
dané stupnici regrese. Reaktivizační péče využívá impulzů z biografie seniora k znovuoživení psychiky 
a k schopnosti sebepéče.  
Reaktivizační péče není metoda aktivizace vycházející z biografie, ale jde o specifickou formu péče, 
která zahrnuje znovuoživení psychiky a duše seniora na základě určení psycho-biografické normality, 
která je implementována do péče formou adaptace v zařízení na danou normalitu seniora. V 
součastné době je tomu naopak. Senior se musí přizpůsobit většinou adaptačnímu plánu v domově 
pro seniory, který je pevně daný. 
 
Stimulační forma péče využívá intervenci bazální stimulace u klientů s těžkou formou demence, která 
odpovídá 7. stupni regrese. 
 
 
ZÁVĚR 
Nejvýznamnější složkou pro kvalitní péči o klienty se symptomy demence je empatie, kde pečující 
personál dává svou činností klientům najevo, že jim na nich záleží. V institucionální péči personál 
vytváří podmínky pro pocit domova – tento je budován na pocitu bezpečí, důvěry, lásky a empatie. 
Vztahová složka péče je podmíněna mírou porozumění klientovu světu a jeho chování personálem. 
Právě schopnost personálu porozumět klientovu světu je zásadní podmínkou a zároveň výsledkem 
uplatnění psychobiografického modelu v péči o osoby s demencí.   
Při vedení pečujícího personálu věnuji nejvíce pozornosti schopnosti jednotlivých pracovníků 
přijmout  a zastávat nehodnotící postoj vůči klientům. Při plánování individualizované péče je důležitá 
také otevřenost odlišnému vnímání a potřebám jednotlivých klientů. Personál potřebuje také 
značnou míru tvořivosti, protože poskytování péče podle tohoto modelu nutí pracovníky stále 
přemýšlet a hledat způsoby, jak maximálně podpořit klienta v jeho soběstačnosti. 
Ze své praxe mohu potvrdit, že při využití prvků psychobiografického modelu prof.Böhma je pro 
personál a také pro klienty snazší domluvit se během úkonů péče i běžných denních aktivit. U klientů, 
kteří na začátku spolupráce projevují ve svém chování značnou míru agrese, dochází ke změnám 
v projevech, přestávají reagovat agresí a vzájemný vztah je spolupracující. Aplikací tohoto přístupu 
k osobám s demencí se nám daří vytvářet prostředí přijetí, kdy jsou potřeby klienta, které on vnímá 
jako důležité a pro něho zásadní, personálem vnímány vážně, jako skutečné.  
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UKÁZKA LISTU „AKTIVITY DENNÍHO ŽIVOTA“ 
 
Komunikace 
+  témata:  
v hovoru nepoužívá „pán, paní“, ale „dědek, bába, baba“ 
téma komunikace: chaloupka v Hanychově, pejsek Nelinka (pejseček), první láska 
operní árie 
obrázek telátka 
 
- témata: 
manžel 
„ty se nesnažíš”,  když něco nezvládá kvůli zdravotnímu omezení 
 
Mobilita 
+ procházka se psem, nebo někam, kde psa může vidět 
+ možnost pohlídat pejska 
+ počítání „raz - dva“ do kroku 
+ možnost získat oplégr 
 
Podpora vitálních funkcí 
+ pohlazení, poplácání, masáž 
+ bonbon na chrapot 
 
- muž s knírem 
 
Sebepéče – hygiena 
+ sprcha s možností sedět 
+ tělový krém nebo mléko 
+ deodorant, parfém 
+ zrcátko, pleťový krém, kosmetické tampony 
+ kartáč na vlasy nebo hřeben, sponky, čelenka do vlasů 
 
Orientace prostředím 
+ obraz s kyticí, obraz s chaloupkou pod Ještědem, toaletka 
+ Ještěd 
 
 
 
 
 
Orientace časem 
+ sleduje kalendář, má ho na stole na dosah 
+ co bude zítra… 
 
Orientace osobou 
+ zrcadlo - „to jsem já“ 
 
Orientace situací 
+ kde je a proč, kdy půjde domů 
Klid a spánek 
+ ráda si zdřímne, když není sama (pocit jistoty) 
+ upovídat se k spánku (hádej na jaké zvíře myslím?) 
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+ hodně různě velkých polštářků v posteli 
+ lampička u postele 
+ léky, pití, telefon na dosah 
+ velká deka, ne těžká ani moc teplá 
+ „hodit“ do postele a přimáčknout na polštář – bývá v křeči nepoloží se sama 
 
Zajistit sociální oblasti – vztahy 
+těší se na pejska Nelinku a kamarádku Líbu 
+přátelé z Jablonného - Andula a Standa s pejskem 
+ synové a vnuci 
+ přítelkyně Zdena 
+ pedikérka, sousedky 
 
- společných akcí v pečovatelském domě se neúčastní ( „vypadám jak blbec a na žádný báby a dědky 
nejsem zvědavá“) 
- stydí se, že je na ní vidět nemoc 
 
Zvládání zátěžových situací 
+ ujistit, že jsem tady a pomůžu 
+ o všem, co se má dít za hodinu, večer, zítra… informovat 
 
- panikaří, když má být cokoli jinak (někam se jde, někdo má přijít) a není na to předem připravená 
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1 Úvod 

Pro svoji práci jsem si vybrala téma životní změny způsobené psychoterapeutickým procesem. 

Impulzem pro to bylo nejen posledních pět let sebezkušenostního výcviku v rámci Skálova institutu, 

ale také změny osobního i pracovního života, kterými jsem prošla v posledních třech letech.  

 
Inspirací jsou i více či méně blízcí lidé v mém okolí. Všichni postupně pomyslně sundáváme brýle 

pozvolna nebo nám díky životní změně nečekaně spadli a jsme nuceni jít dál.  Na cestě se buď 

zastavujeme, rozhlížíme a můžeme buď objevovat nové obzory nebo si brýle znovu nasadit či zavřít 

oči, zůstat stát nebo se dokonce vrátit známou cestou zpět.  

 

Moje práce je z určitého úhlu pohledu naivní a velmi laická. Rozhodla jsem se pro tento pohled proto, 

že nejsem odborník. Opisovat teorie je také cestou, ale já se rozhodla jít cestou praktičnosti a sestavit 

jakýsi orientační plán. 

 

2 Brýle jako paralela 

Vše co vidíme kolem sebe nás ovlivňuje. Ovlivňuje naše chování, naše emoce, naše myšlení. Pohled, 

kterým se díváme na svět kolem je ovlivněn také našim nastavením, naší aktuální zdravotní i 

psychickou kondicí, ale také vrozené, zděděné nebo časem získané oční vady. Všímáme si toho, co 

upoutá naší pozornost.  Zrak se nám v průběhu života mění a my umíme díky medicíně a fyzice vady 

zkorigovat tak, aby by nám sloužil ku prospěchu.  

Jsou prokázané změny našeho zraku ovlivněné psychickými stavy, jak zhoršení tak zlepšení. 

 

Stejně jako brýle ovlivňují náš pohled na svět i na sebe pomáhá psychoterapie korigovat vidění sama 

sebe i světa kolem nás a nás v něm. Psychoterapie pomáhá napravovat škody na naší duši v případě 

náhlé změny pohledu, pomáhá nám ke změně pohledu v případě, že ten starý nepřináší radost. Je 

naším pomocníkem při orientaci v nově viděném světě, v nově viděných reáliích.  

Naše duše je stejně křehká a složitá jako je naše oko a  náš zrak.  
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3 Brýle pro naše Já, Ego a Osobnost 

Na světě je to zařízeno tak, že brýlí během života vystřídáme několik. Všechny mají za úkol chránit 

nás před tím co vidíme. Je-li pohled neuspokojivý, jednoduše vyměníme skla. Jako malí si s výběrem 

starost dělat nemusíme dělat starosti. První brýle dostane naše Já, skla v nich vymění velmi brzy naše 

Ego. Jsou to kouzelné zrcadlovky. Vidíme v nich sami sebe, postoje, ideály a hodnotu. Další skla se 

začnou měnit soužitím s naším temperamentem, schopnostmi, motivy, postoji. Optikem je v tu chvíli 

naše Osobnost , kterou formuje naše zkušenost. Naše brýle mají takovou podobu, která odpovídá 

naší individualitě, vývoji, stupni zralosti a dynamice naší osobnosti. Jejich nošení a výběr  podřizujeme 

tomu, abychom docílili psychické integrity, rovnováhy a spokojenosti našeho ega. 

4 Naším optikem je naše osobnost 

Naše ego vytahuje jedny brýle za druhými s takovou dynamikou, která odpovídá naší osobnosti. 

Někdy nám dokonce zavře oči.  Nasazuje nám je na oči proto, abychom se dokázali uspokojivě 

vyrovnat s nastalou situací i sami se sebou. 

 

Každou chvíli náš vnitřní optik sleduje naši vnitřní vyrovnanost, spokojenost samo se sebou.  Pokud 

jsme spokojeni, je všechno v pořádku. Pokud spokojeni nejsme, jsme zklamaní, ale snažíme se o 

narovnání, o odstranění překážek, které nám brání. Naše nespokojenost je reakcí  na zátěžové 

situace, vzniklé naším vnitřním konflikt nebo konflikt s vnějším světem. 

 

4.1 Brýle pro každou situaci 

Ve snaze přizpůsobit se dané situaci saháme po: 

• „brýlích ochranných“  - prakticky to znamená, že se bráníme a používáme obranné 

mechanismy 

• „brýlích upravujících pohled“ - naše nespokojenost může pramenit i z poznání, že nevidíme 

dobře. V tom případě saháme po optických, případně je necháme upravit 

• zavření očí 
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4.2 Obranné mechanismy – ochranné brýle nebo zavřené oči 

Známe to všichni. Vidíme cíl nebo řešení, ale nemůžeme se k němu dostat. Každý z nás unese různou 

míru zklamání – máme různou míru frustrační toleranci. Nejprve hodnotíme „nepříjemnost“ jako 

problém a věříme, že jej překováme. Pokud je ale problém větší a selháváme v jeho řešení nastupuje 

frustrace ega. 

V touze po řešení a návratu k rovnováze saháme po vědomé změně chování nebo ne-vědomé změně 

vnímání.  Jednoduše se naše ego stará o svoji spokojenost, potvrzení a upevnění své hodnoty a 

zapojuje obranné mechanismy. 

 

Nejčastějšími obrannými mechanismy jsou: 

Racionalizace  - vysvětlení něčeho neakceptovatelného, nepříjemného přijatelným způsobem  

Percepční obrana  - snížení citlivosti vůči takovým informacím, o které nestojíme 

Reaktivní výtvor -  chování navenek je přesně opačné, než ta reakce, kterou se jedinec pokouší 

vytěsnit 

Přemístění  -  přesunutí nepříjemných emocí k nesouvisejícímu objektu 

Projekce - připisování vlastních nepřijatelných vlastností nebo emocí druhým lidem 

Kompenzace   - vytáčení jiného cíle v případě frustrace 

Identifikace - zvyšování si vlastní hodnoty napodobováním jiné osoby 

Útěk do fantazie  -  denním snění, fantazijním prožívání nedosažitelného 

Regrese  - návrat do vývojově nižší fáze 

Fixace  - lpění na určitém způsobu reagování, přestože se opakovaně prokáže jeho neúčinnost 

Potlačení  - odstranění znepokojujících pohnutky nebo myšlenek, aby nezpůsobovaly úzkost 

Rezignace a apatie  - přerušení osobního kontaktu s okolím, vyloučení emoční účasti  

Agrese -  projevovaná navenek nebo vůči sobě 

Popírání  -  neuznání skutečnosti jako frustrující, zavření očí 

 

4.3 Jak správně nosit ochranné brýle 

Mechanismus obran je účinný, ale má i svá úskalí: 

• Nemáme je pod kontrolou, nabízejí se automaticky 

• Popírají nebo jinak zkreslují realitu 

• Pracují v nevědomí 

• Zanechávají následky, které se na nás dále podepisují a to i negativně a jsou pro nás 

nebezpečné 
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Během života se dostáváme a budeme dostávat do zátěžových situací. To, že se staneme silnější, 

stabilnější a vyzrálejší osobností neznamená, že už nepotřebujeme ochranu v podobě obranných 

mechanismů. Potřebujeme. Saháme ale po jiných typech obran.  Naopak nestabilní a nejistá 

osobnost je nutně potřebuje.  

 

Mezi zralé obranné mechanismy patři humor a plánování předcházení problémů. Mezi nezralé 

mechanismy patří např. únik do fantazie, pasivní agresivita. 

 

4.4 Jak daleko vidíme 

Pohledem psychosomatiky má krátkozrakost a dalekozrakost své příčiny. Autorka Lise Bourbeau ve 

své knize knihy Význam nemocí píše: 

Krátkozrakost  

Krátkozraký člověk má strach z toho, co se bude dít v budoucnosti. Chceme-li poznat příčinu 

krátkozrakosti, stačí si připomenou, co v budoucnu nahánělo strach v době, kdy nás postihla 

krátkozrakost. Mnoho dospívajících začne trápit krátkozrakost v období puberty. Mají strach, neboť 

to, jak vnímají život dospělých, je naplňuje pocitem nebezpečí. Krátkozraký člověk je navíc příliš 

soustředěn sám na sebe a ne na druhé. Má větší potíže otevřít se myšlenkám druhých než vlastním. 

Dalekozrakost 

Člověk trpící touto poruchou zraku má strach podívat se zblízka na to, co se děje v jeho životě. Než 

cokoliv podnikne, potřebuje příliš času na přemýšlení. Má také potíže vidět všechny podrobnosti 

určité dané situace, protože si nedůvěřuje natolik, aby jej mohl zvládnout. 

To je jen příklad našich možných reakcí v případě, kdy se necítíme se dobře, máme strach nebo 

pociťujeme úzkost.   

5 Změna pohledu 

V předešlé kapitole jsem zmiňovala, že některé obrany jsou součástí i stabilní a vyzrálé osobnosti. Pro 

ostatní jsou obrany nevýhodné a nebezpečné, které jedinci neumožňují osobnostně dozrát nebo 

negativně ovlivní kvalitu života. Právě ve druhém případě je změna vítaná. Kdo by ale dobrovolně 

vyhledával změnu a opouštěl bezpečí svých , byť jen domnělé.   

5.1 Důvody ke změně 
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Život se dá prožít jakkoliv. Může mít ale různou kvalitu měřenou kvalitou vztahů, zdraví, pracovním 

životem a seberealizací, trávením volného času. Potřeba změny může být vyvolaná  

• nespokojeností s kvalitou současného života nebo některé z jeho kvalit, kdy používané 

strategie řešení už nepřináší očekávaný výsledek 

• nutností přizpůsobit se novým podmínkám vyvolaným vnějšími faktory 

6 Změna psychoterapeutickým procesem 

 Oba předešlé body mají mnoho variant a s jejich změnou může pomoci právě dobrý psychoterapeut, 

pokud ho vyhledáme. 

6.1 Cíle psychoterapie   

• odstranit nebo zmírnit duševní poruchy (např. úzkostné, fobické, depresivní) 

• odstranit nebo zmírnit tělesné poruchy s psychogenní složkou 

• harmonizovat osobnost jedince, vést k pocitům sebeuplatnění a vyrovnanosti, směrovat 

jedince k naplňování životního smyslu 

• změnit chování (např. abstinence, obsese) 

• dokázat zvládat obtížné životní situace (např. osvojení konstruktivního přístupu k problémům 

v životě, řešení krizových situací) 

• změnit prožívání (např. změna náhledu na vzniklé situace a lepší přizpůsobení se těmto 

situacím) 

7 Nový pohled 

7.1 Zisky i ztráty  
 

S naplňováním cílů psychoterapie přichází změna našeho života. Se změnou našeho pohledu na 

okolní svět se ale také mění pohled okolí na nás a naše hodnocení ostatními. Získáváme nové a 

funkční a ztrácíme nefunkční: 

 

• hodnocení sama sebe 

• nově hodnotíme vztahy, ve kterých figurujeme 

• nové dovednosti ve zvládání zátěžových situací 

• nové sociální dovednosti – navazování a udržování vztahů 

• kontakt sami se sebou 
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• zvědomění svých potřeb 

• kvalitativně jiné prožívání emocí a jejich zvládání 

 

8 Když sundáme staré brýle 

Přichází období změn. Vracíme se novým způsobem ke starým činnostem. Opouštíme staré vzorce, 

které nám pomáhali definovat kdo jsem, zajišťovali nám bezpečí. Musíme najít novou identitu. 

Nastalé změny mohou přinést spokojenost i rozčarování. Přirovnávám je k situaci, kdy odkládáme 

staré brýle, případně otvíráme oči. 

Musíme si opět vytýčit nové cíle a směry. Byl by nerozum nevzít si s sebou brýle. Tentokrát vědomě. 

Ochranné i takové, které nám pomohou lépe vidět na cestu, mít kontrolu. 

 

Je důležité  

• připravit se  na to, že nemůžeme ovlivnit všechno, takže cestu musíme neustále kontrolovat a 

vyhodnocovat, zda nás vede správným směrem vzhledem k našim potřebám 

• vytvářet si takovou sít vztahů, která pro nás bude prospěšná 

• nebát se požádat o pomoc 

• vytýčit si na naší cestě mezníky úspěchu a  oslavovat jejich dosažení   

9 Závěr 

Naše osobnost je v jádru křehká struktura. Osobnost je také živý organizmus, který sám sebe chrání.  

Během svého vývoje se sami na sebe koukáme optikou svých přání a svých potřeb.  Situace, do 

kterých se během života dostáváme, nahlížíme skrze svá přání a potřeby a posuzujeme naši 

komfortnost v nich. Pokud je nám pohled na dané situace nebo na sami sebe v nich nepříjemný, 

snažíme se to vyřešit a vrátit se k rovnováze. Nasazujeme si čirá skla, abychom dobře viděli možné 

řešení  nebo skla růžová, která i temné stíny zobrazí optimisticky a bezpečně.  Pokud růžová skla 

nestačí, zavíráme oči. Ztrácíme orientaci nejen v situaci, ale i sami v sobě.  Je třeba otevřít oči a mít 

odvahu a motivaci k vykročení po nové cestě a motivaci k tomu, jít dál třeba i neznámým světem.. 

Nestačí jen čekat, až se „něco“ stane. Je nutné mít oči otevřené. I kdyby se „něco“ stalo, člověk se 

zavřenýma očima to neuvidí. 

 

Co nazýváme začátkem, je často konec a ukončit, to značí začít. Konec je tam, kde začínáme.   - T. S. 

Eliot 

Literatura: 
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 Motto 

"Žijeme ve věku pocitu bezesmyslnosti. Proto si musíme dát záležet na výchově. Nejen 

zprostředkovávat vědomosti, nýbrž také zušlechťovat svědomí tak, aby člověk dovedl naslouchat, aby 

vyslyšel požadavek, který je obsažen v každé jednotlivé situaci. V období, ve kterém desatero 

přikázání ztratilo pro mnohé svou platnost, musí být člověk připraven vnímat deset tisíc přikázání, jež 

jsou obsažena v desetitisících situacích, s kterými je v životě konfrontován. Jen tak mu bude jeho život 

opět připadat smysluplný (a smysluplný znamená plný úkolů)."1 

 
1. Smysl a smysluplnost života - v čem je hledáme, vidíme a s čím souvisejí  

"Otázka po smysluplnosti života, ať je výslovně položena nebo jen matně tušena, je specificky 

lidskou otázkou." 

V. E. Frankl 

Přesvědčení, že život bez naplněného cíle je neúplný, není ani tak tragickou existenciální životní 

zkušenostím jako západním mýtem, kulturním artefaktem. Východní svět nikdy nepředpokládá, že 

život má nějaký "smysl", nebo že to je problém, který se má vyřešit; místo toho je život tajemství, 

které se má prožít.2 
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Indický mystik Šrí Rádžnís říká: "Existence nemá žádný cíl. Je to čistá cesta. Cesta životem je tak 

krásná, tak kdo by se staral o její cíl?" (B. Rajneesh, citováno v B. Gunther, Dying for Enlightenment  

(New York: Harper and Row, 1979)) Život prostě je a my jsme jednoduše do něj vrženi. Život 

nevyžaduje žádný důvod.2 

Podle papeže Řehoře V. (prvního německy mluvícího papeže, který žil v letech 972 - 999) smysl 

života spočívá v tom, kolik štěstí a kolik lásky člověk rozdal. 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Smysl_%C5%BEivota). 

Prožívání radosti a pocitu štěstí je jednou z emocí, které náš život naplňují a dávají mu smysl. 

Radost můžeme mít z věcí, o které jsme se nezasloužili, např. vyhrát v loterii, ale prožíváme ji také ve 

chvílích a situacích, o něž jsme se zasloužili a k nimž se váže nějaká naše činnost. Cílem ale není 

dosáhnout radosti a pocitu štěstí jako takových, ale cesta k jejich dosažení. Může se stát, že ten, kdo 

touží být moc šťasten, je nakonec nešťasten, a ten, kdo chce prožít velkou radost, je nakonec 

zklamán. V této souvislosti hovoří V. E. Frankl o tzv. hyperreflexi, která představuje intenzivní myšlení 

na to, čeho chceme dosáhnout a hyperintenci, tedy o příliš intenzivní snaze dosažení cíle. O obou 

těchto psychických procesech se ví, že nepomáhají naší snaze, ale naopak ji brzdí. Tato zákonitost 

platí i o uznání, seberealizaci, apod.. Tedy jakmile se stanou cílem samy o sobě, mizí. Dostavují se 

pocity marnosti, které se projevují neurózami, fobiemi, obsesemi, předsudky, pocity nepřátelství 

apod..  

Søren Kierkegaard, jeden z hlavních představitelů existenciální filosofie, k tomu říká: "Neurózy, 

fobie, obsese, předsudky atp. se dají nejlépe definovat jako tvrdošíjné zaměření dané osoby na sebe 

sama." Řešením vidí toto: "Dveře ke štěstí se otevírají směrem ven." Jinými slovy, jde o to, aby člověk 

"vyšel ze sebe a z dominantního zájmu jen o to, aby mu bylo dobře."  

Dalším silným aspektem, který zasahuje do smysluplnosti lidského života, je úspěch. Jde 

především o typ úspěchu, na němž se člověk jakkoli podílel svojí snahou a činností. V opačném 

případě se pak spíše jedná o shodu přiznivých "náhod". 

Opět je velmi důležité, zda se stane úspěch hlavním cílem snažení nebo ne, protože pak už se 

nejedná o smysluplnost našeho snažení, ale o to, dosáhnout úspěchu za každou cenu. Pokud člověk 

baží po úspěchu, myslí vlastně jen na sebe. Jeho pozornost je zaměřena na sebe sama, a čím víc po 

úspěchu touží, tím víc na cestě k němu selhává. 

Příkladem může být Dostojevského kniha "Hráč", která je částečně autobiografickým 

příběhem, odehrávajícím se ve 2. polovině 19. století. Je psychologickým profilem mladíka, který si 

chtěl vynutit úspěch v riskantní hře, v ruletě. Příběh je nadčasový a lze v něm najít podobnost s 

gamblery dnešní doby. Tento způsob dosažení úspěchu jako cíle je velmi nebezpečný, neboť s sebou 
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nese strach ze selhání, strach z chyb a smůly. Vede ke stresu a k závislotem, a člověk se sám 

víceméně vydává v šanc cizím silám. A dokonce ani tehdy, když člověk vyhraje, nedostavuje se ani 

pocit naplnění, ani pocit uspokojení. Dostavuje se jen pocit nudy, prázdnoty a nesmyslnosti.  

Alfred Längle, rakouský lékař, psycholog a psychoterapeut charakterizuje úspěch a jeho smysl 

těmito slovy: 

"Smysluplné je to, když se něco dělá pro hodnotu toho, oč jde, nebo pro člověka, pro něhož se 

to dělá. Není to smysluplné tam, kde se to dělá jen a jen pro úspěch. Když se tak moc nestaráme o to, 

zda to, co děláme, bude úspěšné, přináší to zdravou uvolněnost. Tou se dá rozpustit mnohý stres. To 

pak člověku dodá sílu, aby se mohl cele soustředit na cíl. Život se pak dá efektivněji budovat. Je 

plnější. Člověk se tím sice nevyhne práci, ale za to se vyhne nepotřebnému stresu."5 

Se smyslem života velmi úzce pojem svoboda, její pojetí, vnímání a pocit její ztráty. Yalom ji 

považuje jako jednu ze čtyř základních skutečností existence (dalšími jsou smrt, odpovědnost a ztráta 

smyslu), se kterou jsme-li konfrontováni, dochází k pocitu hluboké úzkosti nebo také k existenciálně 

dynamickému konfliktu (dále v textu)2 

Jako pojem je svoboda obecně definována jako možnost volby, rozhodování se a jednat podle 

vlastního uvážení. Z hlediska biologického se tak člověk liší od zvířat, kterým je geneticky dáno, jak se 

v které situaci mají zachovat, aby přežila, a možnost svobodného rozhodování nemají. Chovají se na 

základě svých vrozených instinktů, pudů a vrozených forem jednání. Jádrem lidské svobody je 

schopnost učit se a vynalézat nové formy jednání, a tím své chování zdokonalovat. 5 

Svými poznatky, získanými zkušenostmi a dovednostmivmůže být člověk  obohohacován, ale 

také "programován" a vázán do budoucna. Tím, že má možnost svobodné volby, může se z tohoto 

naprogramování vyvázat. Podle Ericha Fromma6 začíná lidská existence tehdy, když nedostatek 

organizace činnosti řízené instinkty dospěl do určitého bodu; když přizpůsobování se přírodě ztrácí 

svůj nutkavý charakter; když způsob činnosti už nadále neurčují dědičné dané mechanismy. "Lidská 

existence a svoboda jsou od počátku neodlučitelné." Slovo svoboda je zde pak použito ve smyslu 

negativním, tedy jako "osvobození od", zejména od pudové determinace lidské činnosti. 

Mluvíme také o "svobodě od něčeho". Jde o zbavování se "genetického naprogramování", což 

znamená, že člověk nemusí a není otrokem svých pudů a instinktů, ani zkušenostmi nabytých názorů, 

předsudků a představ na základě svobodného rozhodnutí.5 

V procesu individualizace je člověk neustále a čím dál ve svém životě konfrontován s 

rozhodnutím, jakými se bude zabývat aktivitami, a namísto určené instinktivní činnosti musí ve své 

mysli rozvažovat různé postupy. Začíná myslet, tvořit, vymýšlet a podmaňovat si přírodu, které je 

součástí, a přesto se od ní díky svobodnému tvoření odlučuje. Je součástí příírody, a přece ji 
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přesahuje. Začíná si uvědomovat smrt jako vlastní konec, i když se jí rozmanitým způsobem snaží 

zabránit6 

V životě činíme rozhodnutí, která nám mohou změnit život. Máme-li se rozhodovat v 

takovýchto chvílích, zvažujeme pro a proti a cítíme "váhu" okamžiku.  

Cítíme, že volbou jedné z variant, si vlastně zavíráme možnost zvolit ty ostatní. Máme strach 

volbu dokončit, máme jinými slovy strach ze svobody. 

Svoboda je tedy neoddělitelně spjata s odpovědností. 

"Každý čin je naším pomníkem." 

V. E. Frankl5 

Být odpovědný znamená být si vědomý povinnosti nést důsledky za vlastní rozhodnutí i jeho 

realizaci. Rozhodnu-li se pro určitou cestu, prohlašuji tím, "kdo jsem"5 Kant tvrdí, že je to lidské 

vědomí, povaha duševních struktur člověka, která dodává realitě vnější formu. Samotný prostor, 

podle Kanta, "není něco objektivního a skutečného, ale cosi subjektivního a ideálního; je to něco jako 

schéma, které vyplývá na základě neměnné zákonitosti z povahy mysli a které propojuje všechny 

možné vnější podněty"2 

Heidegger označoval jednotlivce jako Dasein, zdůrazňoval duální povahu lidské existence. 

Jednotlivec je "tam" (da), ale vytváří to, co tam je. Ego je dva v jednom: je to empirické ego, tedy 

něco, co existuje tam jako objekt ve světě, a transcendentní ego, konstituční, které stanovuje sebe a 

svět, tedy to, co jest odpovědno „za“. Takto nahlížená odpovědnost je zcela jseně spjata se 

svobodou. Člověk má možnost se podílet na vytváření světa a tudíž je za něj odpovědný. Podle Sartra 

je člověk nejen svobodný, ale dokonce "odsouzený ke svobodě" a jeho odpovědnost sahá dokonce 

dál než být odpovědný za svět a dávat mu smysl: člověk je rovněž zcela odpovědný za svůj život, 

nejen za své jednání, ale také za své nejednání.2 

Yalom uvádí2 , že utvářet sebe a svůj svět, a být za to odpovědný, stejně jako si svou 

odpovědnost uvědomovat, je velmi děsivý poznatek. Důsledkem je to, že na světě nemá jiný význam 

než ten, který který člověk sám vytvořil. Neexistují žádná pravidla, žádné etické systémy, žádné 

hodnoty; neexistuje žádný vnější referent; ve vesmíru není žádný velkolepý záměr. Jde o subjektivní 

prožitek odpovědnosti, který Yalom popisuje jako nezakořeněnost, kterou člověk prožívá jako úzkost. 

Podle existenciálních filozofů jde o "pra-úzkost" - tu nejzákladnější úzkost, která sahá ještě hlouběji 

než úzkost spojovaná se smrtí, kterou mnozí považují za symbol pro úzkost z nezakořeněnosti. Jde o 

tzv. "mou smrt", tedy světa, na jehož vytváření jsem se podílel, tedy zánik mého světa. Při "mé smrti" 

pak umírá i ten, kdo přihlížel světu, dával mu smysl, a člověk se setkává s nicotou. Obavy z nicoty mají 
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další důsledek - osamělost, osamělost existenciální, tedy nejen od lidí, ale také od světa, jak jej člověk 

běžně prožívá. 

Člověk prožívající úzkost hledá úlevu, vyhledává strukturu, auritu, velký plán, něco, co je větší 

než je on sám. Vytváří si rozličné obrany, které ho chrání před vědomím vlastní odpovědnosti - 

nutkavost, přemístění odpovědnosti na druhého, popření odpovědnosti ("nevinná oběť", "ztráta 

kontroly"), vyhýbání se samostatnému chování a patologii při rozhodování. 2 

Krajními riziky odpovědnosti mohou být dvě úskalí - promiskuita a fanatizmus. V případě 

promiskuity nejde jen o náhodné a rychlé střídání v sexuálních stycích, ale i ztrátu věrnosti 

rozhodnutí obecně. Odpovědnost za učiněné rozhodnutí se tak blíží nule a promiskuitní člověk si 

žádnou odpovědnost nepřipouští. V případě fanatismu jde o slepé zaujetí, nedívat se ani napravo, ani 

nalevo, trvat za každou cenu na svém, mnohdy za cenu nesnášenlivosti, netolerance k druhým, která 

může vyústit v nepřátelství a v agresivitu k těm, kteří si zvolili jinou cestu. V tomto případě jde osobní 

odpovědnost stranou a je přenášena na autoritu, které se rozhodnutí podřizuje.5 

Komu je tedy člověk svým rozhodnutím odpovědný? V prvé řadě sobě - svému svědomí. Jde-li 

o situaci, do níž jsou zapojeni další osoby, pak i jim, jde-li o společnost, pak jsem odpovědný celé 

společnosti. 

Ten, kdo se cítí být odpovědný za svoje rozhodnutí a činy, je schopen nahlížet i na svoje chyby 

a důsledky svého jednání. Pokud svá rozhodnutí považuje za chybu nebo selhání, považuje je za 

neodpovědné a dostavují se pocity viny. 

"Ptá se žák rabbiho: jak se může člověk dozvědět, že mu v nebi byl určitý hřích (vina) 

odpuštěna? Rabbi: podle toho, že to, co udělal, již podruhé neudělá." 

Chasidská moudrost5 

Na otázku "kdy, kde a jak se rodí vina?" V. E. Frankl říká: "Vina se rodí tam, kde selhala má 

odpovědnost. Udělal jsem něco, co jsem udělat neměl. Jindy naopak jsem neudělal to, co jsem udělat 

měl. Cítím se nyní vinen.“5 

Elisabeth Lukasová (* 1942, rakouská psychoterapeutka a klinická psycholožka) charakterizuje 

vinu takto: "Vina je promeškání či zanedbání realizace smysluplné odpovědnosti na výzvu dané 

situace." 

A kdo by měl posoudit, že nebyla dodržena odpovědnost? Můžeme to být my sami, může být 

někdo jiný, dokonce to může být i soud. Člověk může vinu pociťovat také ve chvíli, kdy ji jiní nevidí, 

ani nevnímají. Kdy na situaci nahlížíme způsobem " co by se bývalo mohlo stát, kdyby...". Většinou 

tomu tak je u lidí přecitlivělých, úzkostlivých, u lidí trpících pocity méněcěnnosti. Naopak jsou lidé, 
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kteří pocit viny necítí ani ve chvíli, kdy důsledkem jejich jednání umírají lidé. Příkladem josu zcela jistě 

nacisté, kteří ani před soudem v Norimberku nepociťovali vinu za své činy. 

"Žij tak, jako kdybys svůj život žil již podruhé  - a byl si přitom vědom toho, co jsi poprvé udělal 

tak nesprávně, jak to častokrát děláš." 

V. E. Frankl5 

S pocitem svobody a viny samozřejmě souvisí svědomí. Definovat svědomí není jednoduché, a 

zřejmě to ani jednoznačně nelze. Slovníková definice říká: "Svědomí je integrovaný systém morálních 

hodnot, který se vyjadřuje k tomu, co dělám, co jsem dělal či co chci dělat, např., tím, že to schvaluje 

nebo odmítá." 5 

S ohledem na cíl a na snahu tohoto cíle dosáhnout je svědomí tušením toho, co je správné a co 

správné není. Obrazně by bylo možno říci, že svědomí je určitým druhem "kompasu", který nám 

umožňuje orientovat se tam, kde není jiných, nám blízkých orientačních bodů. 

Svědomí podle V. E. Frankla není " neomylným hlasem v nás". Je pro vše v nás podřízeno naší 

lidské omezenosti. Může nás vést správnou cestou, avšak může nás zavést i jinam. "Člověk do konce 

svého života neví a nebude vědět, zda se nemýlil." Toto tvrzení ho však nevede ke stísněnosti, ale 

naopak k toleranci vůči přesvědčení druhých lidí.5 

Thomas Merton (katolický teolog, básník, spisovatel a trapistický mnich 20. století) píše: 

"Svědomí je duše svobody, její oči, její energie, její život. Bez svědomí svoboda nikdy neví, co si 

se sebou počít. A rozumová bytost, která neví, co si se sebou počít, shledává jednotvárnost života 

nesnesitelnou. Unudí se doslova k smrti. Právě tak jako láska nedochází svého naplnění jen ve slepém 

milování, tak i svoboda se promrhává, když jen bezúčelně "svobodně jedná". Bezúčelný skutek 

postrádá něco z dokonalosti svobody, protože svoboda je více než bezcílná volba. Nestačím potvrdit 

svoji svobodu tím, že "něco" volím. Svoji svobodu musím užívat a rozvíjet tím, že volím jen něco 

dobrého." 7 

Svědomí člověka lze probudit. Setkáním s něčím, co pro nás bude neobvyklé a neočekávané. 

Co pro nás bude představovat velkou hodnotu. 

Podle V. E. Frankla lze hodnoty dělit do tří okruhů: zážitkových, tvořivých a postojových 5 K 

zážitkovým hodnotám, které nám dávají prožít hluboké emocionální záchvěvy, radost a potěšení a 

které obohacují náš život, patří bezesporu láska a její prožívání. 

Ve 13. kapitole 1. dopisu Korintským říká sv. Pavel: "Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez 

lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl 
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všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, 

kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu." 

Zážitkové hodnoty nám přináší také krása umění a umělecké zážitky všeho druhu. 

V zážitkových hodnotách figurujeme především jako příjemci. 

Hodnoty tvořivé, tedy hodnoty, které svou vlastní činností vytváříme, jsou hodnotami, které 

dáváme. Cokoliv, co člověk vytváří pro druhé a činí tak s patřičnou oddaností, má tvořivou hodnotu. 

Hodnoty, které zastáváme, můžeme vyjadřovat i svým postojem k určitým situacím, ke svému osudu 

nebo v běžném životě. Můžeme buď mobilizovat vnitřní síly ke zvládnutí překážek, nebo se litovat, 

jací jsme chudáci, atd.. (E. Lukasová)5 

Yalom2 píše o hodnotách toto: představují kodex, podle nějž se dá formulovat systém jednání. 

Hodnoty nám umožňují umístit možné způsoby chování do nějaké hierarchie souhlas - nesouhlas. 

Například pokud významové schéma zdůrazňuje službu druhým, pak si člověk snadno dokáže 

vybudovat směrnice nebo hodnoty, které mu umožní říci: "Toto chování je správné, nebo toto 

chování je špatné." Člověk formuje sám sebe v řadě neustálých rozhodnutí. Ale člověk nemůže každé 

jednotlivé rozhodování v životě provádět "de novo"; musí se učinit jistá nadřazená rozhodnutí, která 

poskytnou vodítko pro rozhodování následná. Kdyby tomu tak nebylo, většina života by padla za oběť 

zmatkům při rozhodování. 

Všechny výše uvedené aspekty, a nejsou samozřejmě zdaleka všechny, ovlivňují a silně zasahují 

do lidského života a podílí se na jeho smysluplnosti. Stejně tak se ale na lidském životě podepisují ve 

chvíli, kdy pociťujeme jejich absenci, či kdy jejich existenciální rozměr omezuje náš vývoj, brzdí rozvoj 

naší osobnosti či svoji osobnost ztrácíme. Především tímto vším se zabývá existenciální 

psychoterapie. 

 

2. Existenciální psychoterapie - zdroje, alternativy a hlavní představitelé 
 

Existenciální psychoterapie je postavena na existenciální filosofii, jejíž představitelé, jako byli 

Søren Kierkegaard, Jean - Paul Sartre, Martin Heidegger nebo Martin Buber, přinášejí na přelomu 19. 

a 20. století nová témata. Zabývají se lidskou smrtelností, stárnutím, osamělostí a odpovědností za 

vlastní činy a svobodu. 

Prochaska a Norcross uvádějí, že existenciální hnutí je směr, ke kterému se hlásí mnoho 

různých teoretiků a praktiků, kterým jsou společná spíše filozofická východiska než konkrétní 
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techniky či praktické důsledky a považují existenciální terapii spíše za filozofii o terapii než systém 

psychoterapie.4 

Dvěma prvními existenciálními terapeuty, kteří svou lékařskou a terapeutickou praxi stavějí na 

existenciální filosofii, byli Ludwig Binswanger (1881 - 1966) a Medard Boss (1903 - 1991). Binswanger 

se domníval, že krize, o nichž klienti v terapii mluví, jsou většinou životními křižovatkami, na nichž se 

pacient ocitá a musí se rozhodnout kudy dál. Nevyhýbá se temným stránkám života a je ochoten čelit 

těm jeho stránkám, které jsou zároveň děsivé a zároveň smysluplné. Takto byl zpočátku silně 

ovlivněn dánským filozofem Kierkegaardem, po přečtení Heideggerova díla Sein und Zeit (Bytí a čas) 

však začal k pacientům přistupovat z existenciálního a fenomenologického hlediska, které mu 

umožnilo pracovat s okamžitými zkušenostmi pacientů přímo a porozumět smyslu těchto jevů spíše 

pomocí pacientova jazyka než abstraktní terapeutovy teorie.4 Daseinsanalýza, jejímž je Binswanger 

zakladatelem, staví svým fenomenologickým zaměřením na zachování původních a přirozených 

lidských skutečností, zkušeností a hodnot, existenciálním pohledem podněcuje k obnově lidské 

svobody a odpovědnosti. Lidské věci nechává tak, jak jsou, jak byly popsány a vyřčeny /důležitý je též 

přirozený jazyk/, neredukuje je, nepoužívá žádných předem daných konstruktů, vychází z věci samé a 

z jejích souvislostí. Cílem je uvědomění si lidské jedinečnosti a svobodné a odpovědné začlenění do 

lidské společnosti. 4 

Medard Boss, který působil stejně jako Binswanger ve Švýcarsku, byl silně ovlivněn 

Heideggerem, a snažil se stejně jako Binswanger převést teorii v praxi a vyvinout účinný terapeutický 

systém. Snažil se o propojení Freudovy psychoanalýzy s myšlenkami Heidegerra. Důkazem toho je 

vznik jeho stěžejního díla Daseinanalysis and Psychoanalysis (1963).4 

Ve druhé polovině 20. století dochází v USA ze strany několika psychoterapeutů k pokusu o 

sloučení jednotlivých pramenů existencialismu a vytvoření soudržného klinického přístupu. Ústřední 

postavení mezi nimi zaujímají Rollo May, James Bugental, Irvin Yalom a Ernest Keen. 

Hlavními alternativami existenciální psychoterapie jsou existenciálně - humanistická terapie, 

logoterapie a terapie realitou, nově pak i hagioterapie. 

Existenciálně-humanistická terapie se pohybuje na rozhraní existencialismu a humanistické 

teorie.4 

Podobně Irvin Yalom píše ve své knize Existenciální psychoterapie2 o rozdělení na "existenciální 

analytiky: bratránky ze staré vlasti" a "humanistické psychology: okázalé americké bratrance". 

Prochaska a Norcsross toto dělení shrnují takto: Evropané se zaměřují více na hranice, přijetí, úzkost, 

smysl života, odloučení a izolaci. Američtí existenciální humanisté se soustřeďují na potenciál, 

uvědomění, vrcholné zážitky, seberealizaci, vztah Já - Ty a setkání." 4 
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Logoterapie 
 

Za zakladatele logoterapie je považován rakouský neurolog a psychiatr 20. století Viktor Emil 

Frankl (1905 - 1997). Studoval psychoanalýzu Sigmunda Freuda i individuální psychologii Alfreda 

Adlera. Nedá se však říci, že by na těchto školách byl závislý: jeho psychoteraputický směr je 

samostatný, založený na psychospirituálních východiscích a zaměřený na práci s klienty, kteří nenašli 

nebo ztratili smysl života (což je obsaženo v mnohovýznamovém slově "logos", jehož jeden význam je 

právě "smysl").3 

Logoterapie, jako jedna z terapeutických přístupů zdůrazňuje fakt, že pokud člověk ve svém 

životě ztratí prožívání smyslu, může mít tato ztráta až patologické následky. V opačném případě může 

mít smysluplné směřování léčivé účinky. Diagnostické, terapeutické a poradenské uplatnění je pak 

možné díky existenciální analýze. Existenciální analýzou se dle Frankla rozumí pohled na člověka 

zevnitř, z hlediska vlastní existence. Život potom chápe nejméně ve třech dimenzích – kromě tělesné 

a duševní je to dimenze duchovní. Pokud se blíže zaměříme na ony tři zmíněné dimenze, tělesná 

dimenze nebo také tělesné bytí je charakterizováno životem organismu v určitém prostředí a čase. 

Tělesné bytí je objektivní, vědecky pozorovatelné i měřitelné. Další dimenzí je duševní (psychické) 

bytí. Jedná se o prožívání člověka, které směřuje k ovládání sebe sama a svého okolí. Zákonitostmi, 

kterými se řídí tato dimenze, jsou vnímání, cítění, učení, myšlení, motivace. Duševní dění je na 

danostech závislé jen z části. Psychické děje jsou subjektivní. Třetí a poslední dimenze je dimenze 

duchovní. Jejím znakem je vůle (tzn. akt, který předpokládá sebeuvědomění a svobodné rozhodování, 

jenž vede k odpovědnosti). Hledání smyslu je hlavním znakem duchovního bytí. Zde je člověk na 

danostech nezávislý, mění své postoje na základě smysluplných hodnot. Duchovní dění je individuální 

a je závislé na lidském svědomí. Toto jednání je tedy charakteristické „vůlí ke smyslu“, směřující od 

toho, „co je“, k tomu „co má být“ 8 

Frankl se zaměřuje na duchovní stránku lidské existence. Ta se zaměřuje právě na ty situace 

člověka, kdy provádí svobodnou volbu, za kterou je zodpovědný. Tyto volby jsou pak smysluplné či 

nesmyslné vůči rozpoznávaným životním hodnotám. Pokud člověk tyto hodnoty naplňuje, stává se 

jeho každodenní život smysluplnějším, objektivně hodnotovým. Jednou z hlavních tezí logoterapie 

tvoří myšlenka, že člověka necharakterizuje pouhé „bytí“ zde, ale „existence“, která se od pouhého 

bytí liší svobodnou a odpovědnou reflexí. Název logoterapie pak vznikl na základě rozlišení 

terapeutického směru od filozofického směru existencialismu. Dle Frankla by neměl současné 

psychoterapeutické směry nahradit, ale spíš je obohatit o právě zmíněný lidský rozměr „existence“. 

Frankl je v tomto cenný i pro dnešní dobu, kdy dochází k redukcionismu některých oblastí lidského 

života. V terapeutické praxi se pak logoterapie zaměřuje kromě tělesné a duševní stránky také na 

stránku duchovní a pracuje pomocí terapie smyslem. V současné době má logoterapie mezi 
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psychoterapeutickými směry své nezastupitelné místo10. Nejvýraznějšími přímými pokračovateli V. 

Frankla jsou dnes Elisabeth Lukasová a Alfred Längle. 

 

Existenciální psychoterapie podle Yaloma 
 

Irvin D. Yalom doplňuje poznatek Frankla (Frankl ve své praxi zjistil, že 51% pacientů postrádá 

smysluplnost ve svém životě) o nedostatku smysluplnosti v lidském životě a uvádí, že klienti, kteří 

měli problémy se smysluplností ve svém životě, došli poté k vyšší zralosti či životní moudrosti. 

Yalom prohlásil, že lidé jsou tvorové hledající smysl. A jako psychoterapeut později 

charakterizoval terapii jako hluboké a obsáhlé zkoumání průběhu lidského života9. Po letech 

psychoterapeutické praxe Yalom dochází k závěru, že existují čtyři základní skutečnosti existence, 

témata. Při konfrontaci s nimi dochází u člověka k pocitu hluboké úzkosti nebo také k existenciálně 

dynamickému konfliktu. 2 

1. Smrt – dle Yaloma je smrt tím nejzákladnějším a nejvíce představitelným pojmem. Ten se 

zakládá na faktu, že nyní žijeme, ale jednoho dne přestaneme existovat. Pokud si tento fakt 

uvědomíme, reagujeme na něj strachem, hrůzou. Existenciálním konfliktem, který zde vzniká, je 

napětí mezi vědomím nevyhnutelnosti této situace a přáním nadále existovat. 

2. Svoboda – ačkoli svobodu každý člověk považuje za pozitivní pojem, může být ale svázána s 

obrovským strachem. Člověk žije ve světě, který má určitý řád. I sám jedinec si vytváří svůj vlastní 

vnitřní řád pro každodenní bytí. A právě zde svoboda znamená absenci řádu, nebo také určité vnější 

struktury. Je to chaos, prázdnota. Konfrontace s prázdnotou a touhou po řádu a struktuře je dalším 

existenciálním konfliktem. 

3. Existenciální osamělost − neboli také izolace ve smyslu životní osamělosti od živých bytostí i 

od světa. Každý člověk na tento svět vstupuje sám za sebe a také z něj sám odchází (nejde tedy o 

interpersonální ani o intrapersonální osamělost). Existenciální dynamiku zde tvoří konflikt mezi 

vědomím absolutní osamělosti a naproti tomu přáním po kontaktu či stát se součástí širšího celku. 

4. Absence smyslu – základní otázkou je, jaký má život smysl, pokud žijeme s vědomím smrti, 

osaměle? A pokud i přesto člověk nalezne „nějaký“ smysl, je to dost pro to, aby žil dál? V tomto vidí 

Yalom poslední konflikt, který pramení z rozporu jedince hledajícího smysl, který se ovšem ocitá ve 

vesmíru, jež žádný smysl nemá. Yalom2 dále uvádí, že pokud bychom se chtěli těmito existenciálními 

40 faktory zabývat, musíme zohlednit transpersonální hledisko. Jde o to, že odpovědi na existenciální 

otázky je nutné hledat hlouběji, než kam sahá osobní životní historie každého člověka. Po zkušenosti 

s prací s klienty konstatoval, že pokud chce člověk překonat existenciální úzkost, je nutné zaměřit se 
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na takové činy či myšlenky přesahující samotného člověka, zaměřené na někoho či něco mimo sebe 

(ať je to láska k bližnímu, k božské podstatě, k nějakému cíli apod.10 

Hagioterapie 
 

Slovo hagioterapie je odvozeno z řeckých slov „therapeia“ – péče, léčba, a „hagios“ – svatý, 

čistý, posvátný. Cílem hagioterapie je očištění života od dysfunkčních vzorců chování a jedním z jejich 

nástrojů je projektivní práce s posvátnými, biblickými texty. 

Hagioterapie představuje nový směr existenciální psychoterapie. Jejím specifikem je to, že 

považuje náboženskost za geneticky danou, evolučně výhodnou a mimořádně mocnou intervenující 

sílu lidského duševna. Nepracuje s věroučnými obsahy, které hlásají jednotlivá náboženství, nýbrž s 

psychickými strukturami, které se s náboženskostí pojí – se strukturami existenciálními (např. s 

otázkami smyslu života, hodnot, vztahů, smrti, zodpovědnosti atd.), numinózními (například s postoji 

obdivu, vděčnosti, lásky či sebeobětování) a morálními (dobro a zlo, vina, trest, odpuštění atd.). 

Projektivní práce s těmito strukturami napomáhá člověku k objevování nových („jiných“), 

prospěšných a méně destruktivních způsobů chování, nových způsobů sebeprožívání a 

konstruktivních vztahování se ke světu (www.hagioterapie.cz). Hagioterapie se vyvinula z metod 

pastorační terapie a duchovního poradenství, jak byly praktikovány v době normalizace v podzemních 

strukturách katolické církve. Tyto metody byly později rozvíjeny v biblioterapeutické práci s 

biblickými příběhy ve skupinách pacientů PL Bohnice, které od roku 1991 pravidelně vede MUDr. 

Prokop Remeš.10 

Závěr 
ŽIVOT je Šance - využij ji 

ŽIVOT je Krása - obdivuj ji 

ŽIVOT je Blaženost - užívej ji 

ŽIVOT je Sen - uskutečni ho 

ŽIVOT je Výzva - přijmi ji 

ŽIVOT je Povinnost - naplň ji 

ŽIVOT je Hra - hrej ji 

ŽIVOT je Bohatství - ochraňuj ho 

ŽIVOT je Láska - potěš se s ní 

ŽIVOT je Záhada - pronikni ji 

ŽIVOT je Slib - splň ho 

ŽIVOT je Smutek - překonej ho 

ŽIVOT je Hymna - zpívej ji 

ŽIVOT je Boj - přijmi ho 
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ŽIVOT je Štěstí - zasluž si ho 

ŽIVOT JE ŽIVOT - ŽIJ HO 

Hymnus života, Matka Tereza 
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 1 Úvod 
  Práci jsem nazval „Patologické hráčství jako rozrůstající se problém v naší 

společnosti“ proto, že tento problém ze společnosti vzešel, zpětně se do ní promítá a 

především ji svými negativními důsledky zasahuje. V názvu jsem použil spojení „rozmáhající 

se problém“z důvodu stále rostoucího počtu kasín a heren na našem území. Patologické 

hráčství vyvolává u odborníků značné znepokojení svými dalekosáhlými důsledky, které bývají 

téměř vždy obtížně řešitelné a ve svém konečném stádiu devastují osobnost hráče nejen 

psychicky, ale i fyzicky, morálně i společensky a mnohdy zpřetrhávají a ničí mezilidské vztahy. 

Rád bych uvedl, že patologické hráčství lze zařadit do tzv. „civilizačních chorob“, způsobujících 

problémy nejen hráčům samotným, ale i jejich rodinám a blízkému okolí. Na jejich odstranění 

se zpravidla nemůže podílet pouze jeden odborník. Ve většině případů je zapotřebí 

spolupůsobení celých týmů z řad psychiatrů, psychologů, pedagogů a dalších.  

  Cílem této práce je podat aktuální přehled o hazardním hraní, zejména na výherních 

automatech v naší republice. Pokusím se uvést ucelený přehled této problematiky od samého 

počátku, tedy od popisu výherního automatu přes ohrožené skupiny lidí až po rizika plynoucí 

z patologického hráčství. Budu vycházet z informací, které jsme čerpal na základě 

prostudování odborné literatury. Využiji také poznatků získaných při návštěvách skupin 

patologických hráčů v Psychiatrické léčebně Bohnice, které vede náš přední odborník na tuto 

problematiku prim. Karel Nešpor.  

Velice rád bych napomohl, třeba i prostřednictvím této práce, alespoň částečnému 

obratu rozmáhajícího se gamblerství na našem území. Celá společnost, a především naši 
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zákonodárci, by si měli uvědomit, že důsledky a škody způsobené patologickými hráči zcela 

převyšují zisky pramenící z této ne vždy legální činnosti.   

Dále bych také rád zmínil, že literatury popisující patologické hráčství je velmi málo. 

Většina publikací má jednoho autora, a to již zmiňovaného prim. Karla Nešpora, který mnoho 

literatury také přeložil, přičemž čerpal hlavně z německých a amerických zdrojů, kde je 

patologické hráčství popisováno a považováno už řadu let za velkou hrozbu tamní 

společnosti. Tyto země k tomuto problému přistupují s řadou opatření, která jsou na našem 

území ještě v nedohlednu. 

 

 
 
 

2 Teoretická část 

2.1 Patologické hráčství 

2.1.1 Diagnóza patologického hráčství 

  Patologické hráčství uznala Americká psychiatrická asociace jako nemoc v roce 1980. 

U nás se diagnóza patologického hráčství oficiálně používá od 1.1.1994. 

   „Porucha spočívá v častých opakovaných epizodách hráčství, které dominují v životě 

subjektu na úkor sociálních, materiálních, rodinných a pracovních hodnot a závazků. Lidé trpící 

touto poruchou mohou riskovat své zaměstnání, velmi se zadlužit a lhát nebo porušovat 

zákon, aby získali peníze nebo unikli placení dluhů. Postižení popisují intenzivní puzení ke hře, 

které lze těžko ovládnout spolu se zaujetím myšlenkami a představami hraní a okolností, které 

tuto činnost doprovázejí. Toto zaujetí a puzení se často zvyšuje v dobách, kdy je život 

stresující“ (Marhounová, Nešpor, 1995, s. 95). 

  K diagnostickým vodítkům také patří trvale se opakující hráčství, které pokračuje a 

často i vzrůstá přes nepříznivé sociální důsledky, jako je zchudnutí, narušené rodinné vztahy a 

rozkol osobního života (Nešpor, 1994). 

 

 Americká psychiatrická asociace uvádí tato následující diagnostická kritéria: 
A. Trvající a opakující se nepřizpůsobivé chování ve vztahu k hazardní hře, jak ukazuje pět a 

více z následujících znaků: 

1. Zaměstnává se hazardní hrou, plánuje další hazardní hru, uvažuje o tom, jak si opatřovat 

finanční prostředky na další hazardní hru.  

2. Opakovaně a neúspěšně se pokouší hazardní hru ovládat, mírnit nebo s ní přestat. 
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3. Aby docílil žádoucího vzrušení, musí zvyšovat množství peněz vkládaných do hazardní 

hry. 

4. Když se pokouší snížit hazardní hru nebo s ní přestává, cítí neklid a podrážděnost 

odrážející se v jeho chování. 

5. Po ztrátě peněz díky hazardní hře se následujícího dne k hazardní hře vrací, aby je vyhrál 

zpět.  

6. Používá hazardní hru jako prostředek, jak uniknout problémům nebo mírnit dysforickou 

náladu, jako jsou pocity bezmocnosti, viny, deprese, úzkosti. 

7. Lže příbuzným, terapeutovi nebo jiným lidem, aby tak zakryl rozsah svého zaujetí 

hazardní hrou. 

8. Dopustil se ilegálních činů, podvodů, krádeží nebo zpronevěry kvůli hazardní hře. 

9. Ohrozil nebo ztratil díky hazardní hře rodinné a přátelské vztahy, zaměstnání, vzdělání 

nebo kariéru. 

10. Spoléhá na druhé, při půjčování finančních prostředků, aby tak mírnil zoufalou finanční 

situaci, do které se dostal kvůli hazardní hře. 

B. Hazardní hraní nelze  vysvětlit manickou epizodou (APA, 1987).  

 

 Patologické hráčství by se však mělo rozlišovat od: 

a) hráčství a sázkařství (časté hraní pro vzrušení nebo jako pokus vyhrát peníze: lidé této 

kategorie budou svůj zvyk pravděpodobně držet na uzdě, když budou muset čelit těžkým 

ztrátám nebo jiným nepříznivým důsledkům), 

b) nadměrného hráčství u manických pacientů, 

c) hráčství u sociopatických osobností (u těchto lidí se vyskytuje širší trvalá porucha 

sociálního chování, která se projevuje agresivními činy nebo jinak výraznými projevy 

nedostatku zájmu o blaho a city jiných lidí) (Nešpor, 1999).  

 Patologické hráčství by se mělo přesněji užívat jako patologické hazardní hráčství. To 

v praxi znamená, že patologické hráčství nelze diagnostikovat u dospívajícího, který se 

náruživě věnuje nehazardním počítačovým hrám, i když i ty mohou působit určité problémy 

(Psychoterapie patologického hráčství, on-line).  

2.1.2 Charakteristika patologické hry 
 

  U patologické hry jde o hru přehnanou, kompulsivní, o závislost na hře, propadnutí 

hře a podobně, a to v jejích nejrůznějších podobách. Při tomto typu hry není osoba schopna 

svou touhu po hře a nutkání hrát kontrolovat, což vyvolá napětí, přináší problémy a někdy i 
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velmi vážné důsledky v oblasti osobní, rodinné, profesní a sociální. Američtí psychiatři 

přirovnávají patologické hráčství k závislosti na kokainu. V obou případech dochází 

k nebezpečnému vybičování somatických funkcí a pak ke stavům vyčerpání (Nešpor, 1994). 

  Kompulsivní hráč v sobě zahrnuje neschopnost kontroly chování. Hráčské 

kompulsivní chování je vnímáno jako chování, kdy se hráč oddal hře, přestože původní záměr 

byl se hrou nezačínat, a kdy není schopen nutkání hrát odolat. Dále se také používá pojem 

impulsivní chování, což je vysvětlováno jako podlehnutí okamžitému nápadu si zahrát, a to se 

značnou energií, při plném vědomí přesto, že původní záměr byl nehrát nebo alespoň nehrát 

za více než částku X, což nedodržel (Stein, 1989). 

 

2.1.3 Typologie patologického hráč 
 

 Chvíla (1996) ve své výzkumné práci uvádí následující typologii patologického hráče, 

kterou sestavil na základě položek diagnostického manuálu DSM IV. Jsou to: 

 

Typ A 

Je charakterizován výraznou snahou zopakovat i hazardní jednání, znovu prožití hráčské 

zkušenosti s rostoucí potřebou finančního vkladu do hry a stupňování prožitků a nezastaví se 

ani před nezákonnými činy, jak získat další finance na hru. Jedná se o sociálně narušeného 

jedince s osobnostními rysy nezdrženlivosti a sociální maladaptace.  

 

Typ B 

Má nejvýrazněji vyjádřenou potřebu útěku od reality ke hře, hledá náhražku své úzkosti, 

pocitů viny a nedostatečnosti ve vztahu k okolí. Nedokáže se k problému přiznat, lže a snaží 

se problém zakrýt. Předpokládá pomoc a převzetí zodpovědnosti za své prohry svými 

blízkými. Tento typ inklinuje k neurotickému řešení problémů, je zvýšena anxiozita a nejistota 

v sebehodnocení. 

 

Typ C 

Má nejvíce vyjádřenou neschopnost kontrolovat hru, projevuje se podrážděností při myšlence 

či snaze o ukončení hraní, považuje hru za svou potřebu, které se nemůže zbavit a nepřipouští 

si výrazný sociální dopad, izolaci a ztrátu společenského statutu. Jedná se typ s výraznou 

toxikomanickou dispozicí a kompulzivitou v řešení situací. 
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  Tyto rozdíly jsou důležité pro sestavení terapeutického plánu, který nemůže 

obsahovat jen trénink abstinence a prevenci relapsu v obecné poloze, ale musí zahrnout 

zvládnutí predisponujících faktorů (Sýkorová, 2004). 

 
 
 
 
 

2.2 Rozvoj hazardního hraní v Česku 

2.2.1 Rozvoj hazardního hraní v Česku po roce 1989 
 
  Jednou z nejstarších hazardních her je hra kostky. Někteří autoři uvádějí, že jako první 

hrál kostky Sofokles při obléhání Tróje (okolo r. 1250 př. Kr.). Kostek bylo původně používáno 

k vysvětlování snů a budoucnosti, ale významnou roli rovněž sehráli v magiia náboženství. 

Brzy však tento význam ztratily a staly se první masovou hrou, která překročila hranice a 

pronikla do všech společenských tříd. O její rozšíření se nejvíce zasloužili Římané a Řekové, 

kteří jí současně propracovali do podoby her komplikovanějších (Shaffer, 1989). 

  V České republice se hazardní hraní ve velkém začalo rozvíjet od roku 1989. Mohli 

jsme pozorovat, jak se pohled na hazardní hraní měnil a spolu s tím se měnila i klientela 

závislých. Počáteční vystupňovaná touha rychle zbohatnout vedla k hazardní hře spíše vyšší 

střední vrstvy. Jak negativní zkušenost s následky hazardního hraní vstupovala do povědomí 

lidí, nastal posun závislé klientely směrem k mladším jedincům a nižším vrstvám. Mládež, pro 

kterou je v současné době hazardní hraní stále ještě symbolem zkrácené cesty k vyšší 

ekonomické úrovni nebo naopak výrazem životní nudy, ztráty smyslu až apatie, stále častěji 

zaplňuje ústavní protigamblerské programy. V nich sledujeme dále častý výskyt hazardního 

hraní v kombinaci s pitím alkoholu, které ničí veškerá předešlá předsevzetí nehrát! Horší 

kombinací vzhledem k prognóze vyléčení je hazardní hra s braním drog, neboť obě činnosti 

velmi rychle vyčerpávají finanční možnosti a fyzickou i psychickou schopnost takto 

komplikovanou životní dráhu ustát a poté vydržet frustrace v léčbě do zdárného vyléčení.  

  Novou oblastí hazardního hraní, která se objevila po roce 1995, je hraní a sázení po 

internetu. Lze se obávat ještě dalších zrychlených možností hazardně hrát, což 

pravděpodobně přitáhne další klientelu (Kalina at al., 2003). 

2.2.2 Rozložení hazardu a hracích automatů v Česku  
 
  V roce 2005 hráči z celé republiky hodili do 52 tisíc automatů 50 miliard korun, tedy o 

4,5% více než v roce 2004. Vyhráli přitom o 12,5 miliardy méně, z toho bylo dle zákona přes 

3,2 miliardy korun na daních. V České republice připadlo na jednoho obyvatele v roce 2005 
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zhruba 2,5krát více výherních automatů něž v sousedním Německu. Záměrně je uváděno 

Německo díky volnému vstupu plnoletých lidí do heren, stejně jako v České republice. 

  Jan Šnajdr ze Sdružení zábavního průmyslu je přesvědčen, že počet výherních 

automatů roste díky zvyšujícímu se příjmu obyvatel, nejvíc viditelné ve velkých městech, kde 

je ekonomicky silná klientela hráčů. Zde, vedle zavedených heren, vznikají i nová zábavní či 

herní střediska. Obecně jsou pro města a obce poplatky za výherní automaty příjemným 

přilepšením do obecní pokladny. Například Liberec v roce 2005 vybral na poplatcích 

spojených s výherními automaty kolem 35 miliónů korun (Hazard kvete, automaty vyhrály 50 

miliard, on-line). 

  Nejvíc hracích automatů na našem území je v Praze, v roce 2006 jich bylo 7100. Jejich 

počet stále roste a každý rok jich přibude průměrně 300. Pražští radní přitom už před dvěma 

lety slibovali vyhlášku, která by počty automatů omezila a vytlačila je z centra, zatím se tak 

však nestalo, na rozdíl např. od Chebu. Pražským městským částem vynesou hrací automaty 

ročně zhruba 140 miliónů korun (V Praze je nejvíc hracích automatů, on-line).  

  Z mezinárodní studie Espad za rok 2005, která se zabývala hraním u 16letých jedinců 

vyplývá, že na výherních automatech hraje nejméně jednou za měsíc 15,3 % chlapců a 7,2 % 

dívek a nejméně jedenkrát týdně hraje 2,4 % chlapců a 0,6 % dívek (Porážíme Němce-v 

hazardu, on-line).  

Podle nejnovějších údajů je v Česku nyní přes sto tři tisíc míst, kde je možné sázet či 

hrát hazardní hry. Z toho počet herních zařízení povolených státem, jako jsou sázkové 

kanceláře, videoterminály, elektrické rulety a ostatní je 43 931. Počet výherních automatů 

povolených obcemi je 60 841. Česko je totiž podle statistik dokonce jednou ze zemí s 

největším počtem zaregistrovaných heren v Evropě. Zatímco v Česku připadá jeden výherní 

automat na zhruba 170 obyvatel, ve Francii jeden automat připadá na více než osmnáct tisíc 

lidí. 
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2.3 Hrací automaty 

2.3.1 Druhy hracích automatů 
 
  Automaty mohou být buď zábavní, nebo tzv. výherní. U zábavních automatů si hráč 

kupuje čas a zábavu. O hazardní hru se tedy nejedná. U výherních automatů, kde by byl 

přesnější název hazardní nebo proherní, si zákazník kupuje možnost výhry. Jde tedy jasně o 

hazardní hru. Výherní automaty se dělí na „lehké“ a „těžké“, podle výše vkladu a podle toho, 

jak vysoký obnos může hráč vyhrát. Toto dělení je z mnoha důvodů nejasné, protože to, co je 

pro jednoho malá prohra, může být pro jiného katastrofa. Navíc konstrukce většiny automatů 

umožňují měnit program, takže se si hráč během hry může zvyšovat své sázky. Zábavní 

automaty sice neumožňují hazardní hru, ale mají také svá rizika. Dítě, které u nich bude trávit 

dlouhé hodiny, nebude mít čas na školu, nezíská dovednosti v mezilidských vztazích a může 

zaostat za svými vrstevníky také v jiných směrech (Nešpor, 1994). 

  Lepší pojem než hrací automat bude asi hazardní automat, protože tyto přístroje 

nejsou na hraní, podobně jako nejsou na hraní vybuchlé bomby a ani to není výherní 

automat, většinou se totiž prohrává (Hazard kvete, automaty vyhrály 50 miliard, on-line).  

2.3.2 Možnosti výhry na výherních automatech 
 
  Obecná informace o tom, že tak zvané výherní přístroje vlastně obsahují pouze 60 – 

80 % možnosti výhry toho, co hráči do přístroje vloží, je v zásadě účinná do té doby, než se 

v jedinci při zkušenosti s hraním rozvine psychický proces vášně, který omezuje kvalitu 

racionálního uvažování (Kalina et al., 2003). 

  Některé nepodložené zdroje hovoří také o určité schopnosti výherního automatu 

rozpoznat hráče začátečníka a nastavit tak výhru (Nešpor, 1999). 

  Nejhorší pro hazardního hráče je ve skutečnosti samotná výhra. Právě ona výhra 

podporuje hráčskou vášeň (Kohout, 2000). 

   

 

 

 

 

2.4 Ohrožené skupiny lidí patologickým hráčstvím 

2.4.1 Mladí lidé 
 



252 
 

  Policisté v Praze označili právě hazardní hru za častý důvod toho, proč nezletilí 

pachatelé vykrádají auta. Bohužel, u dětí a dospívajících vznikají závislosti všeho druhu, 

včetně patologického hráčství, mnohem rychleji (Nešpor, 1999). 

  Závislost na návykových látkách se vytváří podstatně rychleji (to, k čemu potřebuje 

dospělý často roky nebo desítky let, stihne dospívající i řádově během měsíců). Existuje zde 

vyšší riziko těžkých otrav s ohledem na nižší toleranci, menší zkušenost a sklon k riskování, 

který je v dospívání častý. Z podobných důvodů je zde i vyšší riziko nebezpečného jednání pod 

vlivem návykové látky. I „pouhé“ experimentování s návykovými látkami je u dětí a 

dospívajících spojeno s většími problémy v různých oblastech života (rodina, škola, trestná 

činnost atd). Recidivy závislostí jsou u dětí a dospívajících časté, dlouhodobá prognóza však 

může být podstatně příznivější, než jak by naznačoval často bouřlivý průběh. Důvodem je 

přirozený proces zrání, který je tichým spojencem léčebných snah (Nešpor, 2000). 

 

Z chorobopisu patologického hráče ve věku 23 let: 

„Po léčbě se chci vrátit ke svým zájmům. Než jsem začal hrát, bavilo mě číst, poslouchat 

muziku, hrát na kytaru a k tomu bych se chtěl vrátit“ (Nešpor, 1994, s. 80). 

2.4.2 Muži 
 
  Dosud jsme se u nás setkávali především s muži jako s patologickými hráči. Muži jsou 

totiž patologickým hráčstvím ohroženi více. Americkým tiskem proběhla zpráva o starci, 

patologickém hráči, který prohrál svoji rentu. Zcela bez prostředků a zoufalý sebral vnukovi 

dětskou pistoli z umělé hmoty a šel vyloupit banku. V bance mu dali speciálně upravené 

peníze, které na ulici vybuchly. Do té doby bezúhonný penzista se tak na stará kolena ocitl ve 

vězení (Nešpor, 1999). 

2.4.3 Ženy 
 
  Patologické hráčství existuje i u žen. V padesátých letech byla u nás žena závislá na 

alkoholu vzácností. Dnes žen s tímto problémem velmi přibylo. Nejen alkoholu, ale i 

patologickému hráčství propadá stálé zvyšující se počet žen. Na rodinu a výchovu dětí to 

působí ještě hůře nežli patologické hráčství mužů. Přibývá také žen závislých na alkoholu i 

patologickém hráčství součastně (Nešpor, 1999).   

  Ženy bývají zpravidla ve vztahu k návykovým látkám a jiným rizikům, jako je hazardní 

hra, zpravidla zdrženlivější a opatrnější. Tak lze vysvětlit jejich relativně menší počet 

v porovnání s muži. Žen s návykovými problémy ale přibývá podstatně rychleji, než je tomu u 

mužů. Ženy mají menší játra a navíc se jejich játra ve větší míře metabolizují hormony. To 
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vede spolu s nižší hmotností, vyšším obsahem tuku v těle a dalšími faktory k tomu, že 

návykové látky působí u žen silněji než u mužů. Žena se mnohem častěji dostane do 

návykových  problémů kvůli partnerovi, který pije nebo bere drogy, než muž kvůli takto 

orientované ženě. Rodiny a děti závislých žen trpí jejich problémem často ještě více, než je 

tomu u mužů (Nešpor, 2000). 

2.4.4 Hyperaktivní děti s poruchami pozornosti 
 
  Hyperaktivní děti s poruchami pozornosti jsou více ohroženy patologickým hráčstvím. 

Je zvláštní, že přestože někdy nevydrží klidně sedět ani jednu vyučovací hodinu, dokáží u 

automatu trávit bez přerušení mnoho hodin. I když je většinou lákají jen tak zvané „zábavní“ 

automaty, tyto děti si zvykají na herny, mají před očima negativní vzory hazardních hráčů, 

mohou se vzdalovat reálnému světu a trpí jejich páteř a pohybový systém.  

  Řada patologických hráčů byla v dětství zcela bezproblémová a problém se u nich 

vytvořil až v dospělosti (Nešpor, 1999). 

2.4.5 Profesionální hráči 
 
  Profesionální hazardní hráč, který se naučil různé triky, podvůdky a dovednosti, je 

schopen na hazardní hře nějaký čas vydělávat, což je typické zejména pro karbaníky. Riziko, že 

propadnou patologické hráčské vášni, je však u profesionálů značné. Lidé, kteří si skutečně 

dokážou hazardní hrou vydělávat a poté propadnou patologickému hráčství, jakoby na 

všechny zkušenosti, finty a poučky zapomenou. Začnou hrát nesmyslným způsobem, nad 

kterým dříve chladně uvažující rozum zůstával stát (Nešpor, 1999). 
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2.4.6 Lidé vykonávající nebezpečná povolání 
 
  Nebezpečná povolání jsou ta, při nichž přichází člověk do styku s hazardní hrou a kde 

se pohybují málo kontrolovaným způsobem volné finanční prostředky. Riziková jsou také 

povolání s velkými a nepravidelnými příjmy. Zkušenosti ukazují na větší počet lidí, pracujících 

jako číšníci. V léčení jsou však i lidé, kteří v životě v rizikové profesi nepracovali (Nešpor, 

1999). 

2.4.7 Někteří další lidé 
 
  Do této skupiny patří nezaměstnaní a ti, kteří selhali ve škole nebo v učení, dále děti 

citově strádající, na které neměli rodiče čas, ti, kdo mají problémy s alkoholem, lidé v obtížné 

životní situaci, ale také lidé přeceňující význam peněz. Ohroženi jsou v určité míře téměř 

všichni (Nešpor, 1999). 

 

Z chorobopisu patologického hráče ve věku 31 let: 

„Vážněji nestonal, jen v 6 letech zlomenina ruky. Psychiatricky neléčen, v bezvědomí nikdy 

nebyl, operace neprodělal. Dětství měl spokojené, vztahy rodičů dobré“ (Nešpor, 1999, s. 15). 

  

 
2.5 Charakteristika nutkavých hráčů 

 
Mezi základní rysy nutkavých hráčů patří: 

1. Neschopnost a neochota přijmout skutečnost. Proto patologičtí hráči utíkají do snového 

světa hazardní hry. 

2. Citová nejistota. Nutkavý hráči zjišťují, že se cítí v citové pohodě jedině tehdy, když hrají. 

Není nezvyklé slyšet od členů Anonymních hráčů, že jediné místo, kde se cítí, jako že tam 

patří, je židle před automatem. Tam se cítí v pohodě a v bezpečí. Nikdo tam na ně nemá 

velké požadavky. Mnozí vědí, že se ničí, ale současně mají určitý pocit bezpečí. 

3. Nezralost. Přání mít v životě všechny dobré věci bez velké námahy je asi společným rysem 

problémových hazardních hráčů. Mnoho hráčů si přiznalo, že nebyli ochotni vnitřně růst. 

Podvědomě cítili, že je možné se vyhnout dospělé zodpovědnosti hazardní hrou a 

nakonec se jejich snaha uniknout zodpovědnosti stala podvědomým nutkáním. Mnozí 

hráči mají také silnou vnitřní potřebu být důležití a potřebují pocit všemohoucnosti. 

Nutkavý hráč je ochoten udělat cokoliv, často i protispolečenského, aby udržel představu, 

jakou chce o sobě mít a také jakou chce, aby o něm měli druzí (Nešpor, 1994). 
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  Riskování je nutnou součástí života každého člověka. Ke značnému riskování, kde 

navíc těžko ovlivňujeme výsledek, tedy k hazardnímu chování přistupujeme, nejde-li nám 

hlavně o vzrušení, obvykle v krajních situacích: 

1.  Hrozí-li nám velká ztráta a nemáme-li jinou možnost.  

2.  Slibujeme-li si od tohoto kroku možnost získat velmi mnoho. 

Lidé se velmi liší v tom, co považují za ztrátu a zisk ve svém životě a jak také jsou ochotni kvůli 

nim riskovat či dokonce s nimi hazardovat (Frouzová, 1997). 

 
 

2.6 Vznik a průběh závislosti 

2.6.1 Chemie mozku 
 
  Někteří odborníci věří, že jednou z okolností, vedoucí ke vzniku chorobného hráčství, 

je nedostatek endorfinů v mozku. Jsou to látky, které si tělo vyrábí samo a které navozují 

pocit libosti. Tělo můžeme přimět přirozeným způsobem vylučovat endorfiny tělesným 

pohybem a přiměřeným cvičením. 

  Jiní teoretici tvrdí, že na vzniku chorobného hráčství se podílí nižší aktivita 

serotoninového systému v mozku. To v praxi znamená, že by chorobní hráči měli být 

opatrnější než druzí lidé a nepodléhat okamžitým nápadům nebo impulzům. Chemie mozku 

není rozhodně jedinou příčinou. Mozek lidí se za posledních pár let příliš nezměnil, ale 

chorobných hráčů velice přibylo, protože se neobyčejně zvýšila dostupnost hazardních her 

(Nešpor, 1994). 

2.6.2 Stádia vzniku závislosti 
 

  Podobně jako alkohol a drogy může vést i hazardní hra ke vzniku patologického 

návyku. Následující rozdělení dráhy patologického hráče do stadií nemoci pochází ze 

Spojených států, kde mají s touto problematikou dlouhodobé a rozsáhlé zkušenosti (Nešpor, 

1999). 

 

1. Stadium výher 

  Jako mnoho jiných problémů i patologická hra začíná nenápadně. Občasné hraní 

zprvu nepřináší větší problémy. Časté jsou fantazie o velké výhře. Neštěstím, které celý 

průběh podstatně urychluje, bývá velká výhra. Hráč touží výhru zopakovat, vyhrát ještě více. 

Má růžové představy a hýří optimismem, pro který nejsou důvody. Zvyšuje sázky a hraje 

častěji. Jestliže začínal hrát ve společnosti, přechází často k osamělé hře. Často se chlubí, že 

vyhrál, i když to nemusí být pravda (Nešpor, 1999). 
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2.   Stadium prohrávání 

  V této fázi už většinou jde o patologické hráčství. Postižený myslí hlavně na hraní a s 

hrou nedokáže přestat. Dlouhá období prohrávání mohou být střídána pokusy hru regulovat 

nebo s ní přestat. Hru už často financuje z půjčených peněz. Své hraní skrývá před rodinou a 

blízkými lidmi. Začíná se chovat ke druhým bezohledně. Splácení dluhů odkládá a vypůjčuje si 

znovu větší částky peněz. Trpí zaměstnání. Hráč má na svou práci čím dál tím méně času a 

energie. V rodině se objevují vážné problémy, rodinný život je nešťastný. Člověk, který dospěl 

až sem, se stává neklidným, podrážděným a uzavřeným, zanedbává své zdraví. Přestává být 

schopen splácet dluhy. Může se snažit získávat peníze nezákonně (Nešpor, 1999).  

 
3.   Stadium zoufalství 

  Pověst hráče je poškozena. Přichází soudní jednání, podmíněné nebo nepodmíněné 

tresty, odcizení od rodiny i přátel, osamělost. Stále více času tráví hráč hrou nebo fantaziemi 

o ní. Dále prohrává. Má tendenci obviňovat z odpovědnosti za své neštěstí druhé. Lituje se, 

propadá depresi a beznaději. Výčitky svědomí, bez konkrétních kroků ke změně, mu nijak 

nepomáhají. Spíše jeho stav zhoršují. Přichází panika. V této fázi se hráč může dopustit i 

závažnějších trestných činů, typické jsou krádeže, zpronevěry, podvody. Rodiny se rozpadají. 

Většina hráčů v této fázi je už rozvedená. Někteří uvažují o sebevraždě nebo za sebou mají 

sebevražedné pokusy. Řada z nich se hroutí. Někteří se snaží unikat k alkoholu nebo jiným 

návykovým látkám. To jejich situaci ještě zhoršuje. V době, kdy nehrají, sílí jejich neklid, 

podráždění. Jsou čím dál nešťastnější.  

  Odpovědět na otázku, jak dlouho trvá, než se člověk stane patologickým hráčem, je 

obtížné. Jeden až tři roky většinou bohatě postačí. U dospívajících a dětí bývá však průběh 

ještě podstatně rychlejší. Někdy stačí několik týdnů nebo měsíců. Každý se nemusí dostat ze 

stádia výher až do stádia zoufalství. Čím dříve si hráč uvědomí nebezpečí a rozhodne se 

přestat se hrou, tím je to snazší a tím větší má naději, že se mu to podaří. Profesionální léčba 

může poctivou snahu o překonání problému podpořit a cestu ke zdravému způsobu života 

usnadnit (Nešpor, 1999). 

2.6.3 Hráčské bludy v průběhu závislosti 
 
  Vydržet hrát bez přestávky mnoho hodin, hrát navzdory přáním mnoha lidí, hrát, i 

když hra působí rostoucí utrpení, snít fantastické sny i v naprosto zoufalé situaci vyžaduje vůli. 

Jenže tato vůle slouží špatné věci. Může stačit přehodit výhybku a stejná vůle, která vedla 
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člověka do víru hazardní hry, ho může přivést k rozumnému a zodpovědnému životu. Vůle 

není sama o sobě ani dobrá ani špatná. Je to nástroj, který lidé používají k různým věcem. 

Kromě toho je tu ještě další okolnost. Tvrdí se, že člověk v ohrožení života dokáže 

nazdvihnout automobil, což by za normálních okolností nedokázal. Podobně člověk, o němž si 

druzí myslí, že má slabou vůli, může prokázat velmi silnou vůli, když má důvod. Proto je dobré 

si uvědomit výhody toho, když člověk přestane hazardně hrát. Uvedeme si některé 

nebezpečné bludy, které živí plamen hráčské náruživosti (Nešpor, 1999). 

 

Blud o rychlém zbohatnutí 

  Patologický hráč nemá šanci hrou zbohatnout. Není pro něj nic nebezpečnějšího nežli 

výhra. Každá výhra totiž patologické hráčství zhoršuje. Je zhruba tím, co infekce pro 

otevřenou ránu. Po velkých výhrách přicházejí bohužel ještě větší prohry. Kdo se chce mít 

dobře, ať rozvíjí svůj talent, dovednosti a schopnosti. Ať přemýšlí o tom, čím by mohl být 

druhým lidem i sobě prospěšný (Nešpor, 1999). 

 

Blud o zajímavosti hry 

  Označovat počínání patologického hráče za zábavu je naprostý omyl a nepochopení. 

Je to tvrdá, nevděčná, nesmyslná, namáhavá a jednotvárná práce, kterou hráč lopotně a bez 

odměny naplňuje více než jeden pracovní úvazek. Kdo chce žít skutečně zajímavě, měl by mít 

kvalitní zájmy a záliby, zajímat se o kulturu, setkávat se s lidmi, od nichž se může něčemu 

naučit (Nešpor, 1999). 

 

Blud spořitelny 

  Nebezpečný je blud o tom, že by patologický hráč mohl někdy vyhrát nazpět ztracené 

peníze. Vlastně si tak plete hernu, kde jeho peníze nenávratně zmizely a pobočku spořitelny, 

kde by si je mohl vyzvednout, kdyby je tam ovšem uložil. I kdyby někdo trochu peněz nazpět 

vyhrál, víme, že by se tím jen posílilo patologické hráčství. Náhodná výhra by připravila půdu 

pro další prohry a další zbytečná utrpení (Nešpor, 1999). 

 

Blud o úniku a odreagování 

  Podle tohoto bludu se dá hazardní hrou uniknout před neřešenými osobními, 

rodinnými, citovými nebo pracovními problémy. Samozřejmě že nedá. Neřešený problém v 

době hraní nemizí, ale většinou narůstá a hra k tomu přispívá. Probuzení ze světa fantazií 

přijde dříve nebo později tak jako tak. Ovšem čím dále do něj člověk zabředl, tím bolestnější 

bude návrat do reality (Nešpor, 1999). 
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Blud o vlastní genialitě 

  Patologických hráčů v obtížné životní situaci, kteří si dlouho mysleli, že objevili 

systém, jak obelstít automat nebo ruletu, už bylo více než dost. Byli mezi nimi lidé dojemně 

prostí, ale i třeba vysokoškolský učitel matematiky. Čím dříve na tento nebezpečný blud 

zapomenete, tím lépe pro vás (Nešpor, 1999).  

 

Blud o tom, že já to mám přece pod kontrolou 

  Takový člověk mylně předpokládá, že on se přece patologickým hráčem stát nemůže. 

Řada lidí se považuje za silné jedince, kteří „do toho nikdy nespadnou.“ Hazardní hra, 

podobně jako návykové látky, je nebezpečná právě proto, že ji lidé podceňují. A patologické 

hráčství často vzniká nepozorovaně právě u lidí, kteří si myslí, že jim se to nemůže stát. 

Pokusy o kontrolované hazardní hraní totiž často vyvolávají craving (bažení) a ztrátu 

sebekontroly (Nešpor, 1999). 

 

Blud o tom, že se nikdo nic nedozví 

  Patologický hráč, který v hazardní hře pokračuje a jehož problémy narůstají, nemůže 

svůj problém tajit do nekonečna. Lépe nežli uvažovat o způsobech, jak problém zakrývat, je 

uvažovat o tom, jak ho překonat (Nešpor, 1999).  

 

Blud o štědrých automatech a laskavé štěstěně 

  Představa o automatech, které rozdávají na potkání peníze, za něž pak patologický 

hráč nakoupí dárky pro rodinu, je neuvěřitelně naivní. Přesto se s ní opakovaně setkáváme. 

Jestliže chcete svými penězi přispět na luxusní automobil nebo dovolenou v cizině pro 

majitele herny, prosím (Nešpor, 1999). 

 

  „Člověk, který jako první vyhrál ve Spojených státech v loterii milión dolarů, skončil 

jako zkrachovalec poblíž Las Vegas. To, po čem mnozí touží, totiž velká výhra, je nebezpečná 

věc. Peníze, které člověk získá poctivě a tvořivě, motivují. Peníze, které vyhraje, demoralizují“ 

(Marhounová, Nešpor, 1995, s. 103). 
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2.7 Síla závislosti 

2.7.1 Definice závislosti 
 

Diagnóza závislosti podle Diagnostického a statistického manuálu Americké 

psychiatrické asociace (DSM-IV) se stanovuje následovně: 

Pro Diagnózu závislosti by měl pacient vykazovat alespoň tři ze sedmi dále uvedených 

příznaků ve stejném období 12 měsíců: 

1. růst tolerance (zvyšování dávek, aby se dosáhla stejného účinku nebo pokles účinku 

návykové látky při stejném dávkování) 

2. odvykací příznaky po vysazení látky 

3. přijímání látky ve větším množství nebo delší dobu, než měl člověk v úmyslu 

4. dlouhodobá snaha nebo jeden či více pokusů omezit a ovládat přijímání látky 

5. trávení velkého množství času užíváním a obstaráváním látky nebo zotavování se z jejích 

účinků 

6. zanechání sociálních, pracovních a rekreačních aktivit v důsledků užívání látky nebo jejich 

omezení 

7. pokračující užívání látky navzdory dlouhodobým nebo opakujícím se sociálním, 

psychologickým nebo tělesným problémům, o nichž člověk ví a které jsou způsobeny 

nebo zhoršovány užíváním látky (Nešpor, 2000). 

 

2.7.2 Znaky závislosti 
 

1. znak: Silná touha nebo pocit puzení užít látku (craving, bažení). 

„U mě to bylo často silné, neboť jsem nebyl líný v noci vstát a jet si koupit“. (Závislý na 

alkoholu, 20 let) (Nešpor, 2000, s. 16) 

2. znak: Potíže v sebeovládání. 

„Množství záleželo většinou na tom, kolik peněz jsem byl schopen na drogu vydělat“. (Závislý 

na heroinu, 28 let) (Nešpor, 2000, s. 17) 

3. znak: Somatický (tělesný) odvykací stav. 

„Asi poslední měsíc jsem nemohl jíst, měl jsem třesavku a musel jsem se znovu napít“. (Závislý 

na alkoholu, 55 let) (Nešpor, 2000, s. 20) 

4. znak: Růst tolerance. 

„Moje tolerance strašně rychle stoupala a vždycky to u mne za dva měsíce dopadlo tak, že 

jsem se drogou akorát udržoval, aby mi nebylo špatně“. (Závislý na heroinu, 25 let) (Nešpor, 

2000, s. 22) 
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5. znak: Zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů. 

„V průběhu posledního měsíce pití jsem přestal mít o všechno  zájem, včetně zahrady, která 

byla dřív mým hlavním koníčkem“. (Závislý na alkoholu, 55 let) (Nešpor, 2000, s. 24) 

6. znak: Pokračování v užívání přes jasný důkaz škodlivých následků. 

„Drogy jsem bral, přestože jsem dobře věděl, že ničím játra. Začal jsem kvůli droze běžně lhát 

rodičům, kamarádům, krást a podvádět“. (Závislý na heroinu po žloutence typu C, 21 let) 

(Nešpor, 2000, s. 25)  

2.7.3 Síla závislosti vyvolána hazardní hrou 
 
  Výzkumem patologického hráčství se zabývá např. dr. Gerhard Meyer z 

Psychologického institutu na univerzitě v Brémách. Na 10 dobrovolnících, náhodně vybraných 

v kasínu, se rozhodl zjistit, vyvolává-li hráčství fyziologickou odezvu v organizmu. Výzkum 

probíhal v kasínu, kde hráči hráli karetní hru Black Jack jednak o peníze, jednak "jen tak, pro 

radost". Měřen byl tep každého hráče a odebírány byly rovněž vzorky slin, které byly později 

laboratorně analyzovány. Výsledky ukázaly, že u každého z gamblerů došlo během hry k 

zrychlení srdečního tepu, a to v podstatně vyšší míře, hrálo-li se o peníze. Analýzou vzorků slin 

bylo zjištěno, že během hry dochází k uvolňování hormonů (opět více, hrálo-li se o peníze), 

jejichž spektrum je podobné jako při stresu, např. u parašutistů během seskoku. Reakce 

přetrvávají i po hře a vyvolávají stav euforie. Problémem patologických hráčů je však doba, 

strávená hraním. Je-li seskok padákem jednorázovou záležitostí, hráči tráví v kasínech či u 

hracích automatů v restauracích často dlouhé hodiny po mnoho dní v týdnu. Neodvratným 

výsledkem je podle dr. Meyerse postupný vznik fyzické závislosti, zcela shodné s tou, která 

vzniká při alkoholizmu nebo užívání tvrdých drog (Patologické hráčství, on-line). 

2.7.4 Výpověď patologického hráče 
 
  Je nutné, aby si všichni lidé uvědomili jednu důležitou skutečnost, a to, že člověk, 

který je závislý na hracích automatech, je ochoten pro svou drogu udělat cokoliv. Je schopen 

udělat věci, které by za normálních okolností neudělal. V danou chvíli to totiž není on, je to 

úplně jiný člověk. Vidí před sebou jen tu svou drogu. A nemá-li na ni v tu danou chvíli peníze, 

něco silnějšího a zlého mu jakoby našeptává: 

 „Ukradni to a budeš si moci zahrát. Zabij toho člověka, má u sebe spoustu peněz. Když je 

získáš, zahraješ si. Když ne, bude ti strašně. Vždyť u toho automatu ti je tak hezky. Jsi 

uvolněný, nikdo tě neotravuje, nikdo ti nenadává. Prostě jsi konečně tím, čím chceš být, 

pánem nad „svým“ strojem. Dneska určitě vyhraješ. A když vyhraješ, staneš se pánem a budeš 
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moci mít všechno, co si jen budeš přát. Koupíš si nové auto, byt, pozveš manželku na večeři. 

Všichni tě budou obdivovat, budeš pán“. 

  Ve skutečnosti je pravda úplně jiná a velice krutá. Ale ta síla, síla, která dokáže 

závislého člověka ovládnout, je strašně zlá a silná! Člověk většinou nemá žádnou šanci to sám 

zvládnout. A čím déle je v této situaci, tím více padá do černé díry, ze které se dostanou jen ti 

nejlepší. Jestliže se člověk vydrápe jen pár centimetrů, stačí malé, doopravdy jen malé 

zaváhání a dostane se opět dolů a ještě hlouběji, než byl před tím. Je třeba si uvědomit, že 

cesta k lepší budoucnosti vede přes spoustu překážek a nástrah. A to i přesto, že když se 

jednou či víckrát zakopne, je šance se zvednout a běžet dál. Může se to však i vzdát a zůstat 

stát na místě. Pak může člověk zakopávat dále, až mu dojde dech a síla (Kohout, 2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 Rizika plynoucí z patologického hráčství 

2.8.1 Obecná rizika či škody způsobená hazardní hrou 
 
-Vyšší kriminalita, kde jsou typické zpronevěry, krádeže, nesplácení půjček, které jdou 

nezřídka do miliónů, podvody, ale i násilná trestná činnost. 

-Deprese, beznaděj, myšlenky na sebevraždu nebo sebevražedné pokusy.  

-Rodinné rozvraty, rozvody. Jediný hráč často stačí k tomu, aby díky jeho hazardní hře 

strádalo mnoho dalších lidí jako např. manželka, děti, rodiče i širší rodina. 

-Zanedbání vlastního zdraví, školy a jiných důležitých hodnot. 

-Nezaměstnanost. 

-Homosexuální prostituce u dospívajících chlapců. 

-Bezdomovectví. 

-Vyšší riziko rozvoje závislosti na alkoholu a jiných drogách; hlavně u mladších    lidí bývá 

velmi nebezpečná kombinace hazardního hraní s pervitinem. 

-Nemoci působené stresem trápící nejen hráče, ale i jejich příbuzné (Nešpor, Dvořák, 1998). 

  „Hazardní hry se rozmáhají, politici mlčí, daňový poplatník pláče a rodiny se 

rozpadají“ (Porážíme Němce-v hazardu, on-line). 
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2.8.2 Dopad na zdraví hráče 
 
  Jedinec hrající na výherních automatech se dá poznat podle určitých specifických 

ukazatelů: obvykle trpí bolestmi hlavy a očí, často je bolí nohy i záda od dlouhého stání u 

přístrojů a také prsty od hraní. Od celonočního kouření mají kašel. Trpí poruchami spánku, 

strachem z věřitelů a obavou z budoucích proher (Kalina et al., 2003). 

  Je ohroženo srdce. Většina patologických hráčů jsou muži, u nichž je vyšší riziko 

srdečních chorob než u žen i za normálních okolností. Patologické hráčství toto riziko ještě 

zvyšuje. Může za to stres spojený s hrou, často chaotický způsob života a vleklé vyčerpání. 

  Zhoršovat se mohou i další nemoci související se stresem: vysoký krevní tlak, vředová 

choroba žaludku a dvanáctníku, střevní nemoci, cukrovka. Mnoho hodin strávených 

vysedáváním u hracích automatů a stres působí nepříznivě zejména na krční a bederní páteř 

a mohou vést k bolestivým potížím. 

  Zaujetí hrou u patologických hráčů přináší zanedbání péče o zdraví. U hráčů se tedy 

můžeme setkat s opomíjenými a neléčenými nemocemi, např. chrupu. Strava patologického 

hráče je často jednostranná, chudá a nezdravá. Zvyšuje se riziko tělesných problémů 

působených alkoholem, tabákem a jinými návykovými látkami (Nešpor, 1999). 

 

Výňatek z dopisu chorobného hráče: 

„U automatu jsem si zdraví ničil tím, že jsem vykouřil i 50 cigaret denně. Neustále jsem seděl 

na židli a ničil si oči“ (Nešpor, 1994, s. 29).  

 

Dopis chorobného hráče z vězeňské nemocnice: 

„V duchu jsem si přehrával jeden z nejúspěšnějších dnů, kdy jsem hrál. Konečně jsem přišel na 

minulé chyby a vyhrál jsem balík. To by bylo v pořádku, ale vzápětí mi naměřili tlak 230 na 150 

. . . “ (Nešpor, 1994, s. 29).  

2.8.3 Dopad na hráčovu rodinu a příbuzné 
 
  Vyšší nebezpečí chorob souvisejících se stresem (vysoký krevní tlak, střevní nemoci 

atd.) a různých duševních problémů je i u příbuzných patologických hráčů, protože i oni bývají 

vystaveni nadměrnému a dlouhotrvajícímu stresu. Měli by tedy svému zdraví věnovat 

zvýšenou pozornost (Nešpor, 1999). 

  Rodina, která není připravena na změny hráčova chování, začíná trpět přemrštěnou 

útratou, častými nočními pobyty mimo domov, lhaním při každé příležitosti, potřebou mít 

stále více času pro sebe a změnou chování k jednotlivým členům rodiny (Lorenz, 1987). 
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  Trpí výchova dětí po stránce citové i materiální. Vázne komunikace v rodině, 

patologický hráč se stahuje do sebe; jestliže se jedná o dospívajícího, tak zaostává v sociálních 

dovednostech. Není také výjimkou pronikavé snížení pracovní výkonnosti, které může vést 

k pozdější nezaměstnanosti, mající neblahý dopad na rodinu. Výchovu dětí přebírá žena 

(jedná-li se o hráče muže), protože ten tráví volný čas v hernách. Často se také hráč stává 

nepřítelem vyrůstajících dětí, které nerozumí tomu, proč se najednou změnil jejich „dřív tak 

hodný“ člen rodiny, který je najednou uzavřený sám do sebe a věčně podrážděný a naštvaný 

(Porážíme Němce-v hazardu, on-line). 

  Často u hráčů zaznamenáváme pozdní příchody domů (k ránu) a do práce, z níž po 

několika hodinách opět odchází, jakmile se naskytne nějaká příležitost. Pod nejrůznějšími 

záminkami žádají o půjčky peněz, ze kterých pak vytvářejí mnoho dluhů s komplikovaným 

systémem jejich splácení (Kalina et al., 2003). 

 

2.8.4 Dopad na celou společnost 
 
  Těžko lze například spočítat, na kolik peněz přijde daňového poplatníka patologický 

hráč soudce, patologický hráč policista nebo patologický hráč, který dříve vlastnil prosperující 

firmu, nebo dospívající patologický hráč, který kvůli hazardní hře nedostudoval (Porážíme 

Němce–v hazardu, on-line). 

  Je třeba upozornit, že chorobné hráčství je stále ještě opomíjeno v oblasti širší osvěty 

a systematické práce na jeho zvládání. Zatímco v zahraničí se důsledným dozorem a striktními 

regulacemi snaží předcházet vzniku závislosti na hazardních hrách, což je ve výsledku levnější, 

u nás jednáme přesně opačně, a proto se hazardu nebývale daří. Narkoman v pokročilém 

stádiu potřebuje na svou dávku několik tisíc korun denně, u gamblera je finanční hranice 

prakticky neomezená. Malá informovanost, množící se herny, kasína, přílišná deregulace 

daného sektoru, ignorování této otázky ze strany legislativní iniciativy, to vše může vést 

k nedozírným následkům (Chýmal, 1999). 

 

  „Jistý šermíř jménem Jan, člověk velmi mírumilovný, byl unesen. Jeho únosce, obávaný 

mistr soubojů vypovězený od královského dvora, s ním chtěl změřit síly a vyzval ho k souboji 

na život a na smrt. Den před soubojem zašel Jan do zámecké kaple, aby se pomodlil. V kapli 

byla mrtvola člověka, kterého krátce před tím jeho únosce zabil při souboji. Po chvíli váhání 

odklopil Jan víko rakve a velmi pozorně si prohlížel ránu, kterou ubožák utrpěl. Zajímal ho 

hlavně směr, kterým byla rána vedena. Následujícího dne došlo k strašnému souboji, ve 
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kterém Jan nakonec zvítězil. Pomohlo mu právě to, že znal soupeřův nejnebezpečnější úder a 

byl připraven ho odrazit. 

  Nepřítelem patologického hráče a jeho rodiny je chorobný vztah k hazardní hře. 

Pokud mu porozumíte, dokážete se účinněji bránit“ (Nešpor, 1999, s. 6). 

 

 

 

3 Léčba 
Skupiny patologických hráčů jsou společenstvím mužů a žen, kteří navzájem sdílejí 

zkušenost síly a naděje, aby vyřešili svůj společenský problém. Jedinou podmínkou členství je 

přání přestat hrát (Nešpor, 1994). 

Skupiny patologických hráčů se konají každou středu v pavilónu č.31 

Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Začátek skupin je v 16:30.  

Sdružení Anonymních patologických hráčů vzešlo z náhodného setkání dvou 

mužů v lednu 1957. Tito muži prožili skutečně zdrcující problémy a neštěstí 

způsobené nutkavým hráčstvím. Začali se scházet a jak plynuly měsíce, ani jeden 

z nich se k hazardní hře nevrátil (Nešpor, 1994). 

 

Skupiny slouží lidem: 

- majícím za sebou soustavnou léčbu v léčebně a nyní navštěvují skupiny z 

preventivních důvodů  

- lidem, kteří si uvědomili problém s patologickým hráčstvím, ať už sami nebo 

prostřednictvím jiných, a chtějí nastoupit k soustavné léčbě  

- lidem, kteří si rovněž připustili problém, ale nechtějí nastoupit k léčbě nebo si myslí, 

že problém zvládnou prostřednictvím docházení na středeční skupiny 

- lidem, kteří již soustavnou léčbu podstupují a skupiny navštěvují v rámci programu 

soustavné léčby 

Cílem skupin, kam docházejí lidé z nechráněného prostředí, je udržování 

abstinence a neustálé opakování a připomínání si zla, pramenícího ze hry na výherních 

automatech. Na následující ukázce si přiblížíme některé příklady, které popisuje ve 

svých publikacích již zmíněný prim. Karel Nešpor. Jak pracovat s myšlenkou na 

recidivu: prim. Karel Nešpor popsal jednoduchou pomůcku, nazvanou „semafor“. 
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Jedná se o užitečnou techniku převzatou od amerických autorů. Kdykoliv by se 

dostal člověk do situace, kdy by mohl jednat v rozporu se svými zájmy a měl 

myšlenky na recidivu, ať si vybaví dopravní semafor a nechává na něm postupně shora 

dolů rozsvěcet červenou, žlutou a zelenou (Nešpor, 2000). V situaci, kdy se objevilo 

bažení nebo kdy hrozí jiné impulzivní jednání, si člověk vybaví nejprve červené světlo 

semaforu, které říká “zastavit”. Pak si vybaví žluté světlo. Během žlutého světla si 

uvědomí jednotlivé možnosti, jak může reagovat, včetně krátkodobých i dlouhodobých 

následků jednání. U uvedených možností vybere nejvýhodnější. Nakonec si vybaví 

zelené světlo, zvolenou možnost uskuteční a vyhodnotí (Nešpor, Csémy, 1999). 

 

Semafor 

 Červená: Stop, zastavit, uvažovat. 

 Oranžová: Jaké možnosti, se nabízejí a jaké mají tyto možnosti 

dlouhodobé i krátkodobé následky? Výběr nejvýhodnější možnosti.  

 Zelená: Vybranou možnost uskutečnit a vyhodnotit. 

 
Jednoduchý příklad z praxe: Patologický hráč je v práci pozván na oslavu 

narozenin, které se mají konat v restauraci, kde jsou i výherní automaty. Semafor 

v jeho případě vypadá následovně: 

 

Červená: Stop 

Žlutá:  

1. možnost: zahrát si. Následky: Při špatném sebeovládání ve vztahu ke hře by to 

mohlo skončit recidivou, prohráním všech peněz, výčitkami svědomí, nespavostí, 

problémy v rodině atd.  

2. možnost: odmítnutí s odložením (vymluvit se, že nemám čas). Následky: Vyhnutí se 

riziku a problémům v rodině, ale příště ten člověk zase nabídne něco podobného. 

3. možnost: říci, že už jsem na podobné oslavy přestal chodit a raději se teď věnuji 

rodině. Vyhnu se tak problémům a navíc snížím riziko podobné nabídky v budoucnu. 

Výběr nejvhodnější možnosti: třetí. 

Zelená: Vybranou možnost realizovat a zhodnotit. 

 

Semafor slouží k tomu, aby člověk při svých reakcích na místo rychlé 

odpovědi, kdy používá primitivního reagování nižších částí mozku nastoupilo 
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pomalejší, ale důkladnější uvažování, které probíhá v mozkové kůře. Člověk, který se 

naučil používat semafor, už nereaguje automaticky jako nějaký nižší živočich. Namísto 

rychlého primitivního mozku používá pomalejší, avšak vyspělejší mozek (Nešpor, 

Csémy, 1999). 

 

Dalším velmi častým tématem na skupinách pokud člověk abstinuje, je „jak si 

udržet život bez hazardní hry“. Nejčastěji požívané zásady, jak si udržet život bez 

hazardní hry: 

1. Vyhýbat se hazardní hře a všemu, co ji připomíná, místům, kde se provozuje a 

lidem, kteří vás k ní sváděli. 

2. Vytvořit si rozumný způsob života, kde bude přiměřeně povinností a práce, i 

kvalitní zábavy a jiných činností, které nemají s hazardními hrami nic společného. 

3. Počítat s tím, že mohou objevovat krize a chuť začít opět hrát. Tyto nebezpečné 

okamžiky se dají překonat. Čím déle nehrajete, tím je to snazší. 

4. Uvědomovat si a připomínat výhody toho, když přestanu hrát. Nevýhody toho, 

kdybych začal hrát. 

5. Pečuj o své tělesné zdraví, cvič, relaxuj, vyhýbej se alkoholu a jiným návykovým 

látkám. 

6. Uvědomovat si, že hazardní hra je past (Nešpor, 1994). 

 

Dále se používá metoda doplňování věty, kdy se položí nedokončená věta a 

hráči doplňují různé možnosti odpovědí. Tato metoda je důležitá k přiznání si svého 

dílu zodpovědnosti na problémech způsobené hazardní hrou, například v rodině a 

nabídnutí nějakého řešení, které dává perspektivu. 

Příklad: Protože přiznávám svůj díl zodpovědnosti, nebudu chodit do hospod, kde mají 

automaty. 

Protože přiznávám svůj díl zodpovědnosti, budu nechávat posílat výplatu na 

účet manželky. 

Protože přiznávám svůj díl zodpovědnosti, přestanu se stýkat s kamarády, kteří 

chodí do kasína. 

 Protože přiznávám svůj díl zodpovědnosti, přestanu dělat číšníka. 

Protože přiznávám svůj díl zodpovědnosti, půjdu se léčit, kdybych to nezvládl 

sám (Nešpor, 1994). 
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Častým tématem na skupinách je také recidiva, čili porušení abstinence. Na 

pokus o recidivu existují 4 zázračné otázky, visící na velkém papíru a zvýrazněné 

červeným pastelem. Abstinenti jeden po druhém odpovídají na tyto otázky: 

 - Byl jsem už v podobné situaci? 

 - Co špatného mi přineslo nesprávné rozhodnutí? 

 - Stálo to za to? 

 - Existuje lepší možnost? 

 Dále vedoucí dojde k určité problematice na základě logického odůvodnění, a 

to např: díky tomu, že jste přítomni na skupině a připustili si tak problém s hrou, 

znamená, že jste použili zdraví rozum a tedy „ váš zdravý rozum říká“. Nyní abstinenti 

dokola opakují: „ Můj zdravý rozum mi říká“, např. abstinovat, vyhýbat se hernám, 

nechat si pomoc, trávit čas s rodinou, nemít u sebe hodně peněz, atd. 
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4 Závěr 
Cílem práce je podat aktuální přehled o patologickém hráčství v České republice na 

výherních automatech. Vzhledem k tomu, že jsem nenašel žádné hlubší studie zabývající se 

touto problematikou v posledních letech, ale pouze alarmující čísla o počtu heren a kasín 

v našich městech, nebylo možné tento problém porovnat s podobným výzkumem. 

Přítomnost na skupinách považuji za velký přínos, protože teprve tam si člověk 

uvědomí a pozná, jaké škody, mnohdy nevratné, může patologické hraní způsobit. 

Během studia tohoto problému jsem došel k poznání, že zkušenosti s patologickým 

hraním, ať už přímo či nepřímo, zasahují do života většiny lidí, se kterými jsem třeba i 

náhodně na toto téma diskutoval. Několik lidí už mne také kontaktovalo nebo přímo 

navštívilo, abych s nimi na téma závislosti na výherních automatech pohovořil. Nebyli to lidé, 

kteří sami hrají, ale většinou partneři patologických hráčů, kterým tento problém pomalu, ale 

jistě ničí život. Často se mě ptali, proč se tomu tak děje, proč se najednou jejich partner 

změnil, je podrážděný, uzavřený, chodí pozdě domů, když byl ještě před nedávnem tak hodný 

a spolehlivý. 

Díky této práci si dostatečně uvědomuji následky a zlo pramenící z hraní na výherních 

automatech. Prevence je na našem území opomíjena. Řekl bych, že není téměř žádná. 

Problém hazardního hraní proto narůstá do obrovských rozměrů. Jak uvádí Chýmal (1999), je 

třeba upozornit, že chorobné hráčství je stále ještě opomíjeno v oblasti širší osvěty a 

systematické práce na jeho zvládání. Zatímco v zahraničí se důsledným dozorem a striktními 

regulacemi snaží předcházet vzniku závislosti na hazardních hrách, což je ve výsledku levnější, 

u nás jednáme přesně opačně, a proto se hazardu nebývale daří. 

Na závěr této práce uvedu vlastní poznatek, docílený během pozorování skupin 

patologických hráčů, kde jsem poznal možné chování lidí závislých na výherních 

automatech. Došel jsem k vlastnímu přesvědčení, jak vyvrátit, nebo potvrdit 

domněnku, že mně blízká osoba je patologický hráč. Považuji za velice účinné, kdyby 

rodina, blízcí nebo přátelé mající podezření, že jejich partner nebo rodič je závislý na 

výherních automatech, protože je často podrážděný, chodí pozdě domů, často nemá 

peníze, atd., se snažili tohoto člověka vytrhnout z běžného života. Vzali ho třeba na 

dovolenou, několikadenní výlet, na týden k rodičům, kde ho budou mít pod stálým 

dohledem a hlavně nebude mít přístup k automatům, čili nebude moci hrát. To by 

znamenalo, že nebude uspokojovat touhu po hře. Pokud by se jednalo o patologického 

hráče, tak by vykazoval mnohé z příznaků popisované v literatuře. Ze začátku pobytu 
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v odloučení by byl hráč hodně nervózní, že nemůže uspokojit touhu po hře a jít si 

zahrát, nebavil by se ve společnosti protože by stále myslel na hru, byl by podráždění, 

atd. V tomto případě se dá, dle mého názoru snadno rozpoznat, zda se jedná o 

patologického hráče či nikoliv.  

Podobně jako ve sportu, i při překonávání patologického hráčství je užitečné si 

udržovat kondici (Nešpor, 1999). 
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• ÚVOD 

Předpokládejme, že když někdo užívá drogy řadu let a v posledních letech pod jejich vlivem 
zažívá zejména příkoří a nezdar (duševní, fyzický, společenský, materiální aj.), nebude 
se k nim již po léčbě vracet. Jenže celá věc je o něco složitější, nejde jen o inteligenci nebo jen 
o pevnou vůli, záleží na mnoha faktorech, ovlivňujících léčbu, trvání abstinence a následnou 
kvalitu života uživatele. 
Obsah této  práce pojednává o klientovi doléčovacího programu (DP). Jan (pseudonym) má 
problémy s drogami a opakovaně léčí se závislostí v různých typech zařízení, následně 
abstinuje, aby se zase mohl propadnout zpět do světa  alkoholu a postupně i dalších drog, 
hazard nevyjímaje. Když si Honza uvědomí, že je na dně, jde se léčit, nabírá síly, postupně 
se zotavuje až do té chvíle, kdy se cítí jako znovuzrozený a následně se vrací do běžného 
života. Časem ho ale „obyčejný“ život přestává bavit a pozvolna přechází na druhou, 
„toxickou“ stranu. Příběh Honzy jsem si zvolil z toho důvodu, že je mi blízký jako člověk 
a jeho případ je zajímavý z hlediska profesního – terapeutického i „systémového“. V textu je 
popsána stručně drogová kariéra klienta, podrobněji pak jeho počínání v DP. Vloženo je 
několik odborných vsuvek a citace klienta. 
Pracuji v Centru ambulantních služeb (Advaita, z. ú.), kde se zabýváme doléčováním lidí, jež 
prošli léčbou závislosti a nyní se vracejí zpět do společnosti a začínají tzv. nový život, ...nebo 
další život? Prostě jiný život. 

1. Náhled a rozpaky 
„Poslední dobou se mi hlavou honí myšlenky, jak se svým životem naložit. Mám takový 
pocit jako bych měl poslední šanci udělat rozhodnutí, které by mělo zásadní vliv na mou 
budoucnost. Fetuji od čtrnácti a je mi třicet čtyři, to je víc jak polovina života bez směru a bez 
cíle. Co bude dál? Budu snad starý mládenec bez potomků, bez ženy, říkajíc stále dokola 
'tenkrát to byly časy'. přitom poslouchat nostalgické písně a ve vzpomínkách se vracet 
na místa a k lidem, jež se mi zaryli do paměti. To tedy ne, to nechci! Nabízí se mi dvě cesty, 
které přichází v potaz. 
První je taková ta svobodná představa o tom, že zmizím někam s krosnou na zádech a s tím, 
co mám jako člověk, zdokonalím si jazyk, něco uvidím a nabudu pocitu, že jsem někde byl 
a něco zažil, vrátit se mohu vždy. Kolikrát už jsem takhle začínal od nuly, po návratu 
odněkud, několikrát. 
Akorát tu stárnu, tloustnu, zevluju a vzpomínám - to nejde, potřebuju něco nasávat. Druhá 
možnost je taková ta domácká - splácet ještě několik let, makat na směny a přitom 
poslouchat hity 70. let, což dělám mimochodem právě teď - držím v jedné ruce jídlo 
a v druhé tužku v lehce osvětleném pokoji při vůni vonné tyčinky a poslechu Niny Simone - 
něco mi v této představě chybí. 
Potřebuji udělat něco 'šíleného'. Pro co jsem se vlastně narodil? Tuto otázku si kladu pořád, 
nevím, co chci. Proto nemám vidinu budoucna a nikam nesměřuji. Vlastně ani nevím, proč 
jsem toto napsal (Jan, 2014), klient doléčovacího programu. 
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2. Základní pojmy 

 Závislost 

Závislost lze definovat jako chronickou a progredující poruchu, která se rozvíjí na pozadí 
přirozené touhy člověka po změně prožívání. Člověk od nepaměti hledá způsoby, jak 
zintenzivnit prožitek radosti, euforie a slasti, jak uniknout před bolestí a pocity samoty 
a izolace. Za určitých okolností tato přirozená touha může přejít v nutkavost a zavdat tak 
příčinu k rozvoji chorobných znaků. Ty se projevují, vedle nutkavého dychtění po změně 
prožívání, také narušením až ztrátou kontroly nad nutkavým chováním, pokračováním 
v dosavadním vzorci i přes narůstající důsledky a prohloubením stavu nelibosti při 
přerušení tohoto vzorce.“ Kudrle (in Kalina et al., 2003) 
 

 Doléčování 
Doléčování je součást léčebného systému, resp. o jeho poslední fázi, která by měla 
podtrhovat klientem dosažené změny, umožňovat stabilizaci a návrat zpět do společnosti. 
Často se v jejím rámci nabízí i chráněné či podporované bydlení, které umožňuje kontakt 
se spoluklienty, jež si vzájemně pomáhají. Zároveň zde klienti mají povinnosti, např. platit 
nájem, udržovat pořádek, být ohleduplní k sousedům apod., které jsou již v podmínkách 
bližších „běžnému životu“, než v psychiatrické nemocnici (léčebně) či terapeutické 
komunitě. 
 
Glosář (2001) definuje následnou péči takto: „smyslem následné péče je udržet u klienta 
změny, které nastaly v průběhu léčby, popř. spontánně nebo po předchozích 
intervencích…“. Doléčování je zde pak definováno: doléčování se týká především podpory 
a udržení abstinence po léčbě. V širším pojetí, vycházejícím z bio-psycho-sociálního modelu, 
lze doléčování definovat jako soubor všech služeb, které následují po ukončení základního 
léčebného programu (psychiatrická léčebna, terapeutická komunita, atd.) a které ve svém 
souhrnu pomáhají vytvářet podmínky pro abstinenci v životě klienta v životě po léčbě.“ 
Pokud porovnáme obě definice v plném znění, lze konstatovat, že i tato práce používá oba 
termíny spíše jako synonyma (Kuda in Kalina, 2003). Dle Kudy je v doléčování klíčovým 
aspektem stabilizace životního stylu závislého, což pak jednoznačně ovlivňuje efektivitu 
celkové léčby. 
 
Doléčovací program  (DP) Advaita v Liberci definuje ideálního klienta, jež prošel 
programem takto: 

Cíle, cílový stav absolventa služby  
Uživatelé služby 
9 Získali oporu pro další samostatný a soběstačný život. Přijímají zodpovědnost za svůj 
život. 
10 Abstinují od drog, na které mají vypěstovanou závislost. K ostatním drogám mají 
zdravý postoj.   
11 Své osobní problémy umějí řešit jinak než užíváním návykových látek.  
12 Jsou psychicky otužilí, stabilní.  
13 Dbají na své zdraví. 
14 Mají stabilní zaměstnání a nejsou závislí na sociálním systému. 
15 Našli si odpovídající bydlení. Umějí žít a vést svou domácnost mimo podporované 
byty. 
16 Mají nedrogové vztahy. 
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17 Naučili se hospodařit s penězi, mají dokonalý přehled o svých dluzích, komunikují se 
všemi věřiteli a v rámci možností dluhy splácejí.   
18 Mají dokonalý přehled o všech svých případných právních kauzách a souvisejících 
trestech a přistupují aktivně k jejich řešení, v případě potřeby využili probační a mediační 
službu.  
19 Zapojili se do společnosti využitím dostupných služeb a volnočasových aktivit 
v místě bydliště. Umějí zdravě naplňovat svůj volný čas. 
 
Vágnerová (2002) píše o důležitosti nalezení a přijetí pomoci ze strany profesionálů pro 
klienta: 
Schopnost identifikovat, přijmout a využívat sociální oporu je velmi důležitým protektivním 
faktorem. Může člověku ulehčit v jeho tíživé situaci, ať už jde o její sdílení, ocenění jeho 
aktivity, faktickou pomoc. Důležité je, že se necítí s problémem sám, účinná může být i 
skutečnost, že si někdo všimne jeho potíží a vyjádří mu účast. 
 

 Motivace 
Vnitřní řídící síla odpovědná za zahájení, usměrňování, udržování a energetizaci zacíleného 
chování; motivační síla vzniká působením vnější i vnitřní stimulace a její kognitivní 
interpretace; stimulace mohou být: a) fyziologické: např. hlad, žízeň, sex, sebezáchova nebo 
b) psychologické: např. touha uspět, potřeba někam patřit (Hartl, 2010). 
 

3. Dětství, rodina a kořeny patologie 
Jan zprvu vyrůstal v úplné rodině, měl o dva roky starší sestru, rodina byla materiálně dobře 
zabezpečená. V období kolem pěti let věku začal malý Jenda pociťovat nesoulad mezi rodiči, 
často se hádali a on se sestrou plakal zavřený v pokoji. Honza vzpomíná na situace, kdy pro 
něj nikdo nepřišel do školky, učitelka ho musela vzít k sobě domů a až večer ho vyzvedl 
otec. Jako vyvrcholení rodičovských neshod a vůbec nejhorší okamžik popisuje Jan moment, 
kdy pro něj a sestru (v jeho šesti letech) uprostřed noci přišla matka s neznámým mužem 
se slovy: „Oblečte se a odcházíme!“ Následně se sourozenci ocitli v cizím domě s cizími 
lidmi. Jan měl strach a nedůvěru k novému prostředí a stýskalo se mu po otci. Matka dětí 
nepadla do oka matce „nového táty“ a to mělo zásadní vliv na to, že si tu děti nikdy 
nezvykly. Byly svědky falešné hry, pomluv a hádek. Bylo zde několik koalic a jednu, pro 
Honzu nejdůvěrnější, vytvořili právě sourozenci. Před matkou a zbytkem nové rodiny měli 
tajemství – setkávali se tajně s biologickým otcem, brali si od něj dárky apod. Přitom styk 
s ním měli od matky přísně zakázaný. Postupem času Jan převzal od dospělých modely 
chování – začal lhát, tajit a dokonce i krást, zpočátku doma. 
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Jako významné popisuje Honza ve svém životopise absenci mužského vzoru, po určitou 
dobu jím snad byl strýc, ten měl ale své děti a tudíž omezené možnosti. I v tomto ohledu má 
Jan dobrou sebereflexi, když říká, že celou jeho existenci tíhne k ženám (od dětství k sestře 
a matce) a sám svůj vztah k nim nazývá citovou závislostí. Potřeba úsměvu, pochvaly 
a pocitu lásky ho naplňovala a on tomu podřizoval veškeré své jednání. V sedmnácti letech 
začal vztah s dívkou o devět let starší, která ho zasvětila do tajů sexu a od té doby začal být 
promiskuitní. Jeho vztahy běžně troskotaly na jeho potřebě rychlého sexu, aby se tak rychle 
uspokojil a zároveň si tím dodal pocit sebedůvěry. Díky sexu také pociťoval, podobně jako 
u aplikace drogy, že vůbec žije. Dodnes toto používá jako odměnu. 

 Přes hledání identity a vrstevníků k drogám 

Bez mužské opory  a s pocitem nedůvěry v nejbližší okolí Honza těžko hledal pevný bod, 
o který by se mohl opřít. Podobně jako neměl své jasné místo v rodině, kde panovala 
přetvářka a zmatek, neměl dlouho ukotvení ani ve venkovním světě, ještě mnohem větším 
a nevyzpytatelném. Cesta jeho hledání sebe sama vedla od role sportovce, přes skinheada, 
pankáče, až ke skejťákovi. Právě zde se prvně setkal s nelegálními drogami, marihuanou 
a později i pervitinem. V tomto momentu lze poukázat na Janovy obranné mechanismy 
identifikaci a substituci. Skrze ně se ztotožňoval s různými, často patologickými skupinami 
lidí, kde chtěl získat své místo a uznání, jež se mu doma nedostávalo. 
Co se týká kontaktu s vrstevníky, byl Honza cca do sedmé třídy základní školy celkem 
nenápadný a „průměrný“, pak se začal kamarádit s „problémovými“ spolužáky a přirozeně 
je napodoboval a soutěžil s nimi. Z koníčků se věnoval např. modernímu tanci, basketu 
apod., ale u ničeho dlouho nezůstal, přestalo ho to vždy bavit. 
Drogovou kariéru Jan odstartoval na zábavách, kam chodil už jako třináctiletý se svou 
sestrou. Tam pil alkohol a zajídal ho benzodiazepiny. Později, v období punku, přidal 
dokonce čichání toulenu, v šestnácti letech následovaly výlety do Prahy za LSD 
a pervitinem, heroin byl hned v závěsu. Z posledně jmenovaných dvou drog se staly ty 
hlavní, později nejvíce problémové. 

 Další traumata a nedokončené záležitosti 

Honza byl ve svém životě svědkem mnoha těžkých událostí, které se pravděpodobně 
přidaly ke zraněním z útlého dětství a měly taktéž vliv na jeho pozdější nadužívání 
omamných látek. Mezi ně patřilo například, že viděl opilého strýce zemřít na udušení 
zvratky. Později se jeho kamarád – taktéž před jeho zraky – zmrzačil po pádu ze skály 
a přitom zavadil o elektrické vedení, jež mu amputovalo části těla. V neposlední řadě 
musíme zmínit – zopakovat - i nepřijetí od rodiny v novém domově. 
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Podle jedné z teorií zabývající se traumatem přispívá traumatizace v dětství ke schopnosti 
dokončovat věci. U Jana se toto projevilo hned v několika případech. Tři měsíce před 
maturitou přestal chodit do školy, měl přitom v plánu si jen krátkodobě přivydělat 
u známého v baru. Místo toho začal žít více v noci než přes den a školu odsunul „na potom“. 
V té době již bral heroin, pervitin a občas alkohol i marihuanu. Cestu k pervitinu mu přitom 
otevřel spolužák z lavice, jež byl dealerem. Další nedokončenou věc představuje Honzův 
pobyt v Terapeutické  komunitě Bílá voda, kde byl týden před závěrečným rituálem 
přistižen při přestupku vůči pravidlům (na výjezdu nakupoval, což se nesmí – věděl to). 
Následně mu zde dali možnost pro rituál se vrátit po určité době kontrolované abstinence. 
Toho chtěl Jan původně využít, ale nakonec mu to nevyšlo – prý kvůli drahé cestě. 
Dále dvakrát řádně nezakončil liberecké doléčování – chybějící diplom a „požehnání“ 
skupiny a terapeutického týmu. V neposlední řadě bychom mohli zmínit i nepříliš šťastně 
provedené rozchody s partnerkami, kdy jim Jan např. poslal jenom SMS zprávu apod. 

 Kde domov můj? 

Honzův elaborát s názvem Teplo domova: „Je jasné, že myslím teplo, né fyzické, ale onen 
pocit. Jsem trochu smutný, když si musím přiznat, že takový ten pevný bod 'domov' v mých 
čtyři a třiceti letech stále hledám. Na bydlení v úplné rodině do mých 6-ti si nevzpomínám, 
do 17-ti let v mém rodném městě jsem se díky mezilidským vztahům také jako doma moc 
necítil, naopak jsem odtamtud často utíkal. Po mých 17-ti letech začalo období, kdy jsem 
střídal jeden ústav za druhým, přes kriminál, ústavní léčbu a zřídké návraty domů k mámě. 
Po první komunitě jsem se trochu stabilizoval a tohoto pocitu 'tepla domova' jsem si zřídka 
užíval. Když se nad tím zamýšlím, tak největší topné těleso onoho tepla byl pejsek Aida 
a některé ženy z mých dlouhodobých vztahů, nebylo to místo jako takové, neboť těch jsem 
vystřídal několik“ (Jan, 2014). 
Po přestěhování z podporovaného bydlení do podnájmu v soukromém bytě Honza napsal 
elaborát: „Proč o tom píši právě teď je jasné. Jsem v novém bytě a zatím se mi tu skoro nelíbí. 
Byt má potenciál být útulným a já vím jak na to, nedělám to poprvé, ale zatím je to poněkud 
šedé“ (Jan, 2014). V této větě je v podstatě obsažen klientův asi hlavní současný problém – ví, 
co by měl dělat, aby si život zlepšil, ale nedělá to. Elaborát pak pokračuje: 
„Nechci dopadnout, jako chlap sedící v zakouřené kulturní místnosti na ubytovně, společně 
s 20 napůl ožralými chlapi u malého nerozsvíceného vánočního stromečku sledujíc mrazíka, 
to fakt ne“ (Jan, 2014). 
Tato vize má základ v klientově zkušenosti z ubytoven, léčeben, ale také vězení, kde byl 
ve výkonu trestu za majetkovou trestnou činnost. Když ještě žil toxikomanským způsobem 
života, opatřoval si peníze na drogy „drobnými krádežemi“ v obchodech s drogerií, 
potravinami nebo s oblečením. Nejdražší, co kdy ukradl, byla kdysi kožená bunda za 8 tisíc. 
Celá akce byla tzv. vybíhačka, což znamenalo popadnout v obchodě nějakou věc, 
v nestřeženém okamžiku s ní vyběhnout ven a pak už jen běžet, co nohy stačí. Ne vždy 
Janovi tyto praktiky prošly, a tak si poté během dvou pobytů si za mřížemi odpykal 
dohromady osmnáct měsíců. 
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 Nejasná vize budoucnosti  

Honza opakovaně předkládá vizi, které se nechce dožít, avšak představu světlé budoucnosti 
bez drog, konkrétní plán, na kterém by mohl pracovat, nemá. To poukazuje buď na jeho 
pravděpodobně menší motivaci, než sám deklaruje, nebo na fakt, že si to prostě představit 
neumí, nikde to netrénoval, nebo svým plánům a představám přestal vždy - s další recidivou 
- věřit. Mnoho bývalých uživatelů drog se shoduje v tom, že život toxikomana, který „fetuje 
na plný úvazek“ je v podstatě jednoduchý: 1 – sehnat peníze na drogy, 2 – sehnat drogy, 3 – 
aplikovat drogy (zahnat tím problémy a chvilku si užít změněný stav vědomí) a tak pořád 
dokola. Samozřejmě jde o pohled velmi zjednodušený, počítající s neustálým přísunem 
financí či drog a též s tím, že daný člověk nemá příliš mnoho tzv. světlých chvilek, kdy by si 
problémy výrazněji připouštěl a stresoval se jimi. 

4. Proč Jan bral a bere drogy 
„Drogy mi dávaly vždy pocit uvolnění, zapomenutí na reálné dění okolo mne, rychlá 
odměna nahrazující mé promiskuitní chování; také jsem měl pocit, že někam na 100% 
patřím, bavilo mě to, mít tajemství, ubližovat těm lidem okolo mne jako bych jim něco 
vracel“ (Jan, 2014). 
 
Příčiny Janova úpadku do drog a závislosti jsou různé, je jich pravděpodobně několik a nelze 
v nich nelze nalézt pouze jediný motiv, který by vystupoval zvlášť nad ostatní. Psychiatr 
Stanislav Kudrle (in Kalina et al., 2003) to vysvětluje obecněji: 
Jestliže hledáme hlubší kořeny vzniku závislosti a zkoumáme, co život vlastně je, zjišťujeme, 
že žijeme život ve světě protikladů – zrození a smrt, světlo a temnota, radost a žal, štěstí 
a utrpení, láska a nenávist apod. Vztah těchto dualit je antagonistický, vyvolává napětí, je 
zdrojem neklidu, tužeb a hledání je zodpovědný za základní dynamiku vývoje vůbec. 
A dále pokračuje: V onom hledání obvykle nacházíme další motivace a potřeby: 
• potřebu vyhnout se bolesti či nalézt zklidnění, ulevit si od bolesti fyzické i duševní, 
na individuální či na kolektivní úrovni. Patří sem i bolest z prožívané nudy, z neuspokojení, 
bolest z pocitů odlišnosti od druhých, z nízkého sebehodnocení, 
• potřebu cítit se energický, výkonný, kompetentní, bezproblémový, zbavit se vnitřních 
zábran, dosáhnout euforie a radosti, 
• potřebu transcendence utrpení v zážitku splynutí a/nebo sebepřekročení, jednoty 
se sebou samým a s druhými, jednoty s Bohem a podobně. 
Tyto tři vektory jsou hluboce založeny. Jsou zčásti nevědomé, zčásti s uvědomovaným 
a reflektovaným dopadem. Mají i svoji biologickou komponentu a sílu instinktu. Všechny tři 
nalézají i své korespondující drogy, které umocňují tyto prožitky. 

• Opioidy: látky tlumící bolest. 
• Stimulancia: látky přinášející slast a euforii. 
• Psychedelika: (složenina slov psyché = duše a delein = zjevovat): látky zjevující cosi 

z nejhlubších úrovní lidské psychiky (Kudrle in Kalina et al., 2003). 
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Za hlavní příčiny své komplikované léčby a opakovaným recidivám Jan považoval tyto: 

• Peníze – dluh asi 750 tis. Kč 
• Ženy – nezdar ve výběru partnerek, promiskuita a současně i nízké 
sebevědomí při seznamování s cizími ženami (má na to zřejmý vliv předchozí bod – 
klient uvažuje ve smyslu „co jim můžu nabídnout...?“) 
• Vize budoucnosti – nejasná, opět s jasným vlivem předchozích dvou bodů; 
vyhlídka stabilního vztahu nebo bydlení je velmi špatná, zůstává jen práce bez valné 
odměny (i díky exekuci na platu) – což je velmi chabá motivace. 

Dalším zásadním popudem bylo pro Honzovu uživatelskou kariéru i ono výše zmíněné 
hledání domova, které je spjato s neustálou nejistotou, vykořeněností a pocitem ztráty. Toto 
je - na konkrétním případu a na mikroúrovni - v podstatě teorie sociální dezorganizace, jež je 
popsána jako následek masové migrace na přelomu 19. a 20. století v rámci dalšího 
osídlování USA . Tehdy miliony Evropanů opouštěly svá rodiště a vydávaly se do Ameriky 
prožít svůj „americký sen“ (volně dle Munkové, 2013). Je tu ale jeden rozdíl, a sice že Honza 
svůj původní domov neopouštěl dobrovolně, což se asi o většině Evropanů, jedoucích před 
sto lety za štěstím, říci nedalo. 

 Tři v jednom 

„GTA“ je nejen zkratka brutální počítačové hry, ale také tři první písmena druhů závislostí, 
kterými Honza trpí, tj. gamblerství, toxikomanie a alkoholismus. Pro ilustraci vezměme opět 
kus klientovi historie a jeho postupný návrat k drogám po první léčbě v terapeutické 
komunitě: čtyři roky zcela abstinoval, pak v rámci svého zaměstnání (číšníka) začal popíjet 
alkohol – nejprve v malém, za pár měsíců se však značně „rozpil“. K tomu se po půl roce 
přidala občasná aplikace marihuany a za další dva měsíce zjistil, že u něj v domě bydlí dealer 
pervitinu a neodolal. Pod jeho vlivem pak již chodil běžně hrát i automaty, které nezřídka 
„sponzoroval“ celou výplatou. Nakonec si na ně vzal peníze i z firemní pokladny, za což 
dostal okamžitou výpověď a mohl jen děkovat majiteli, že ho nehnal před soud 
za zpronevěru. 

 Léčebná historie 

V osmnácti letech Honza poprvé podstoupil léčbu závislosti na psychiatrickém oddělení, 
trvala 2 měsíce. Půl roku poté se vrátil do jiné léčebny, tříměsíční základní pobyt dokončil a 
navázal na něj terapeutickou komunitou (TK), kde byl jeden rok. Pak téměř šest let od 
základní drogy - opiátů abstinoval. Mezi tím (cca po čtyřech letech) začal pít alkohol, 
následně užívat i další drogy, až se dostal opět k heroinu. Opět se vrátil do léčebny, odkud 
putoval do jiné komunity, kde setrval 10 měsíců. Bez rituálu tenkrát prvně přijel na 
doléčování (DP) do Liberce, kde byl řádně abstinujícím 8 měsíců. Pak (asi po půl roce 
recidivy) se vrátil do „oblíbené“ léčebny, v níž pobyl 6 měsíců, pak putoval zpět do 
libereckého DP, zase na základních 8 měsíců, poté se vrátil k drogám.  

5. V doléčovacím programu 

Honza byl hned od počátku druhého pobytu u nás v doléčovacím programu velmi aktivní 
a společenský klient. Mezi ostatní klienty zapadl velmi rychle a poměrně snadno 
se adaptoval i do nového prostředí do té doby neznámého stotisícového města. 
V rámci volnočasových aktivit se podílel na pořádání sportovních akcí a hojně navštěvoval 
aktivity pořádané Advaitou (volejbal, nohejbal, divadlo atd.). 
Práci si našel ve dvousměnném provozu jednoho libereckého závodu, byl s prací, s kolegy i s 
příjmem spokojený. 
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 Z terapie individuální a skupinové 

Na první dojem působí Jan odtažitě, má masku frajera a šviháka, který je hodně nad věcí. 
Přijdeme-li k němu blíže, zjistíme, že je to člověk milý, otevřený, komunikativní 
a s přátelským tónem v hlase. Získá-li k nám důvěru, pustí si nás ještě blíže a v tu chvíli 
můžeme spatřit jeho ostych, křehkost, přiznanou nedokonalost a spoustu strachů 
(z budoucnosti, ze samoty aj.), ale i dětský úsměv nebo nadšení pro skrytý talent tanečníka či 
malíře. Na skupinách se Jan poměrně snadno pouštěl do řešení problémů druhých, hbitě 
přinášel srovnání se sebou a své zkušenosti ku prospěchu druhých sdílel. Jeho znalosti 
a prožitky se uplatnili zejména na skupinách, kde přišel na přetřes relaps nebo vztahy 
se ženami. O dluzích hovořil minimálně, za ně se styděl zřejmě více, než za svůj vztah 
k ženám. Na dalších, dlouhodobých tématech dále pracoval v rámci individuálních 
konzultací, do skupiny nosil spíše akutní problémy. Zajímavostí u Honzy bylo, 
že po každém individuálu podal terapeutovi ruku, jakoby stvrzoval právě řečené a zpečetil 
tím proběhlý dialog. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, kdyby s tímto tělesným projevem 
nekontrastoval jiný, a sice že se Honza málokdy díval v individuální terapii přímo do očí. 
Byly to spíš letmé pohledy, kterých by se dalo za hodinovou konzultaci napočítat na prstech 
jedné ruky. 

 „Hujer“ z prospěchu? 

„Masky pořád nezahodil, dělá hodného kluka, jen aby se zalíbil a vyhověl, nepřišel o bydlení 
a další výhody! Zodpovědnost nikde. Proto se bál najít si normální holku, protože by po něm 
něco chtěla, a to si přece k němu žádná nemůže dovolit! On je pak děsně dotčený a hned ji 
nechá“ (Irena, 2014 - členka terapeutického týmu, na jedné z porad, kde se o Janovi jednalo). 
Jan v doléčování věděl, co říkat a jak se chovat, aby terapeuti byli spokojení a aby si získal 
oblibu klientů, zároveň mu nelze upřít jistou autentičnost a srdečnost. Ostatním klientům byl 
např. v trávení volného času povětšinou vzorem, měl mnoho aktivit, poměrně úspěšně 
navazoval vztahy i s lidmi mimo doléčování. Nemůžeme Jana odsoudit za to, že se choval 
podle pravidel a dodržoval mnohá doporučení ohledně zdravého životního stylu nebo 
volného času, dá se spíše konstatovat, že je škoda, že tuto sounáležitost s řádem neprojevuje 
i venku, v reálném světě, když opadne intenzivní pomoc a kontrola ze strany pracovníků. 
Někteří tento typ chování pojmenovávají jako tzv. přežívající-přizpůsobivý a spojují ho 
s klientovým pobytem za mřížemi a především v jeho „druhé rodině“, kam byl 
nedobrovolně přesunut matkou. V obou případech se Honza musel naučit žít v neznámém – 
a tedy i potenciálně nebezpečném – prostředí, což jej značně ovlivnilo do dalšího života. 
 

 Nevědomí a obrany 
Při jedné technice na skupině, z níž měl vzejít obraz sebe sama, namaloval Honza vílu, která, 
jak řekl, když se nikdo nedívá, tančí a zpívá a v přítomnosti druhých zůstává skryta kdesi 
pod vodní hladinou jezera. Na jiné skupině měl zase každý člen říct své vysněné povolání 
a Jan spontánně řekl, že by byl tanečníkem. Vzápětí se ale opravil a řekl, že to je moc „teplé“ 
a vymyslel si něco jiného. Začervenal se a pak situaci zlehčil smíchem. 
Jakoby se bál projevit své skutečné já, jakoby se styděl za svou přirozenost. Také se můžeme 
domnívat, že se tu ukazuje Janova neochota převzít odpovědnost za své činy, ba dokonce 
v nich pokračovat a plnit tak očekávání druhých. V mnoha případech pak vystupoval při 
individuálech na povrch i Honzův perfekcionismus a jeho strach, že se stane jeho otrokem. 
V reakci na to pak raději zůstával nečinný, než aby byl v dané věci nedokonalý. Kritickými 
slovy, klient nebyl ochotný a trpělivý rozvíjet své talenty a být tedy i k nim odpovědný. 
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V rámci svých obran Honza hojně uplatňoval ještě např. racionalizaci. Zářným příkladem 
byla situace na skupině, kde obhajoval své rozhodnutí neužívat antabus tím, že se na něm 
nechce stát závislým. 

 Co se nepovedlo aneb terapeutické nedostatky 

V individuálním poradenství a terapii s Jenem jsem nahlédnul několik chyb a nedostatků, 
jichž jsem se z pozice pomáhajícího dopustil. V první řadě to byla moje domnělá 
omnipotence, kvůli které jsem nedokázal přehodnotit terapeutický plán a „podělit“ se o 
klienta s někým ze zkušenějších kolegů z našeho či jiného pracoviště. To se týká zejména 
spolupráce na jeho traumatech, do popředí tehdy vystupovala má nejistota, a tak jsem mu 
zpracovávání traumat nenabízel, ani jsem příliš nepoznal - nezkoumal, do jaké míry je má 
klient pojmenované a jak s nimi v rámci léčby závislosti nakládá. Pomiňme nyní tezi, že 
úkolem doléčování primárně není věnovat se hlavním klientovým traumatům. 
Jako další prvek, který je v léčbě důležitý, a který jsem podcenil, bylo individuální plánování, 
resp. jeho pravidelná a jasná evidence a především jeho důsledné přehodnocování a 
kontrola. Často jsem se nechal uchlácholit Honzovými úspěchy a vezl se s ním na vítězné 
abstinentské vlně nebo jsem bez větších výhrad akceptoval jeho náhlé změny plánů (např. 
když během týdne změnil své rozhodnutí o plánované abstinenci od alkoholu, která měla 
trvat dva roky, s tím, že po konci doléčování se napije). 
Výčitku svědomí mám i kvůli tomu, že jsem naléhavěji netrval na zapojení klientových 
rodičů do jeho doléčování, zejména když jsem věděl, že v předchozích léčbách se nezapojili 
téměř vůbec. Na druhou stranu, rozkázat jsem mu to nemohl a jejich důvody respektuji. 
Kdyby k nám Jan (nebo jemu podobný klient) někdy znovu přišel, častěji bych se ho ještě 
ptal na jeho úsporný oční kontakt během individuálních sezení a dával to do souvislostí s 
jeho vztahy ve skupině, v životě nebo s tím dále pracoval jiným způsobem. 

 Jan v současnosti 

V současné době se Honza nachází zpět ve fázi léčby v TK, kam se navrátil po třech letech. 
Jen co ukončil podporované bydlení, se na Silvestra (po svévolném vysazení antabusu) opil, 
dal si extázi, kokain a kouřil konopí. Alkohol od té doby pil cca čtyřikrát týdně, většinou 
do opilosti (např. běžně čtyři 12°piva za hodinu a půl). Konopí kouřil v podobné frekvenci, 
obě drogy kombinoval. Od Vánoc 2014 byl v programu jen na jednom pohovoru, z 
doléčování byl pro porušení abstinence (tzv. nenahlášený relaps) vyloučen. Nabídky 
docházet dále do ambulantního programu nevyužil. Poněkolikáté tak klient zrecidivoval 
nedlouho po opuštění chráněného a bezdrogového prostředí. 
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Poznámky 
Etika 
Pro účely této práce bylo pozměněno klientovo jméno a také záměrně nespecifikováno žádné 
místo, resp. název města, z něhož klient pochází, podobně ani léčebna či komunita, kde 
se klient léčil. Výjimku zde tvoří jen Liberec, jakožto sídlo doléčovacího programu. Tím by 
mělo být dosaženo klientovy anonymity v dostatečné míře. 
Chyby v gramatice 
V přímých citacích klienta se objevují drobnější pravopisné chyby. Jde o doslovné citace, 
přesně jak je klient uváděl ve svém životopise nebo v jednotlivých elaborátech. 

ZÁVĚR 

Jan má nyní zřejmě jednu z posledních příležitostí ke změně, než se stane věčným 
„léčebenským poutníkem“ a mužem věčného návratu. Jeho život lze vidět jako koloběh 
znovuzrozování. Vypadá to, že si každou inkarnaci užívá s novým vědomím, a to pak ztrácí 
a pomalu zase „umírá“ s dostavující se recidivou. Kdy dospěje k osvícení a vymaní 
se ze samsáry? Těžko říci, naděje je, leč nevypadá být velká, natož klientovi na dosah. 
V léčbě závislosti se někdy stává, že se klient přehnaně upne na sytém pomoci a pak z něj 
těžko vystupuje do reálného světa. Podobně, když si opět začne mezi ostatními klienty věřit, 
aniž by to bylo podepřeno skutečným sebepoznáním a pílí, sype se brzy toto sebevědomí 
jako pověstný dům z karet a klient – v lepším případě - odhaluje svůj další falešný 
sebeobraz. K časté recidivě pak dochází i na základě nezpracovaných traumat, která pak mají 
vliv na další klientův život. Docházím k závěru, že každá část léčby, kterou klient podcení, 
každé své závažné téma, kterým se dostatečně nezabývá, se mu později stávají překážkou na 
cestě zpět do společnosti. 
A nyní ke mně, coby pracovníkovi. Minimalizovat moje lidské i profesní očekávání 
na minimum je při práci s klienty někdy nesmírně těžké, nebrat si nezdar klienta osobně 
taktéž. Jan je ukázkovým příkladem toho, jak se dají klienti „milovat“ a o týden později 
„nenávidět“. Jak dokáží pracovníky osobně vtáhnout do hry, sdílet radost ze zdaru 
a zanedlouho zklamat recidivou. Jenže bez naší osobní angažovanosti se, podle mě povolání 
terapeuta dělat nedá. Ovlivnit ale určitě můžeme míru našeho zapojení a braní si klientských 
věcí za své. K tomu nám dopomáhej dobře zúročená zkušenost ve formě let praxe a také 
Bůh. Snad se nemineme povoláním. Pokud ano, nechť to včas poznáme a máme sílu udělat 
změnu, jak nám to ukazují mnozí úspěšní klienti. Ámen. 
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Úvod 
Mám sedmileté zkušenosti v terapeutické komunitě smíšených závislostí. Při této práci jsem 

získala spoustu zkušeností a dovedností. Pochopila jsem, co je pro klienty a pro jejich život „venku“ 
důležité. Uvědomila jsem si, jaký význam hraje pro každého umět se „otáčet“ v koloběhu života- tzn. 
žít život venku tak, abych se uměl dobře o sebe postarat, najít si práci a bydlení, popřípadě žít ve 
vztahu. Zásadním mezníkem a prací v tomto léčebném procesu může být incentivní terapie a 
pracovní terapie - činnost každého jednotlivce.  
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 Spousta klientů přichází do psychiatrických nemocnic a terapeutických komunit z ulice. 
Neumí žít „normálním“ životem- starat se o sebe tak, aby uspěl ve společnosti. Ve společnosti plné 
nástrah, stresu a každodenní reality, kde nikoho nezajímá, jak a z čeho budou žít, kde složí hlavu. 
Mnozí klienti mají zpřetrhané rodinné vztahy a často se ocitnou na okraji společnosti, někdy až na 
samém dně. Hodně špatně se ode dna odrážejí.  Začínají často „z ničeho“. 
 Zkusme si tedy představit takového klienta, který stojí před námi - zkušenými terapeuty a 
přichází si pro pomoc. Je to často to jediné co má - víru v to, že bude vyslyšen, a že mu bude podána 
pomocná ruka. 
 Klient prochází různými psychoterapeutickými procesy, je mu věnována odborná péče všech 
pracovníků terapeutické komunity.  
 V naší terapeutické komunitě je kladen velký důraz na pracovní a incentivní terapii, což je 
leckde opomíjeno. Klient často nemá vypěstované pracovní návyky a mnozí z nich nikdy nebyli 
zaměstnáni. Kromě jeho psychických problémů vidím, také jeden z klíčových momentů a to, naučit, 
vést a motivovat klienta k nějaké pracovní činnosti, tak aby získal v tomto směru alespoň náhled, 
popřípadě si uvědomil, že za vykonanou práci dostane odměnu, jinou než na jakou je zvyklý- drogu.  
 V psychoterapii se velmi často prolíná pracovní činnost s činností terapeutickou. Klienti se učí 
sebezkušenosti, sebedůvěře, spoustě dovedností, které potřebují do života. Učí se vztahu ke 
zvířatům. Toto vnášíme i do terapeutického procesu. 

 
I. Psychoterapie je léčebná činnost, léčebné působení, specializovaná metoda nebo soubor 

léčebných metod, záměrné a plánovité ovlivňování, proces sociální interakce. 

Psychoterapie je působení, které má odstranit nebo zmírnit potíže a podle možností i 

odstranit jejich příčiny. Má pomáhat pacientům k pocitu vyrovnanosti a spokojenosti, 

změnit jejich prožívání ve směru lepšího přizpůsobení životním úkolům a situacím. 

 
Cílem psychoterapie je odstranění chorobných příznaků. Úkolem terapeuta je, aby ho těchto 

potíží zbavil. Většinou terapií kauzální - odstraňující příčinu. Cílem psychoterapie je reedukace, 
resocializace, reorganizace, restrukturace, rozvoj či integrace pacientovi osobnosti. Významnost 
zlepšení nebo vyléčení se posuzuje podle dosaženého stupně osobnostních změn.[1] 
 V naší terapeutické komunitě pracujeme s klientem individuálně, také a především 
komunitně a skupinově.  
 Psychoterapie se zjednodušeně rozděluje na tři odlišné orientace: 
Dynamická věnuje pozornost vlivu minulých zážitků a nevědomých procesů na současné problémy a 
potíže. 
 Kognitivně-behaviorální převážně učí překonávat současné problémy a potíže s nácvikem žádoucího 
chování a myšlení.  
Humanistická se zabývá sebeuskutečňováním, rozvojem vnitřního prožívání a vlastních možností, 
naplňováním životního smyslu. [1] 
Pracovní terapie je léčebná metoda s využitím práce, slouží k navození režimu, motivace, 
sebedůvěry, žádoucích návyků. Cílem pracovní terapie je opětovné začlenění klienta do společnosti. 
[2] 
Incentivní terapie je relativně nový léčebný postup, používaný především v rámci léčby duševních 
poruch a léčby závislostí na návykových látkách. Tento přístup byl vyvinut (především v USA) na 
podkladě principů behaviorální terapie a je velmi účinný nejen v léčbě duševních poruch, ale také v 
léčbě závislostí. Správně indikovaná a prováděná incentivní terapie se neprojevuje pouze na 
komplianci1 k léčbě či abstinenci, ale má pozitivní dlouhodobý přesah i do dalších oblastí života 
klienta. Principem terapie je udílení různých typů odměny (nebo její neudělení) pacientům v závislosti 
na jejich  chování, jímž většinou je dodržování nebo nedodržování pravidel léčebného programu. [3] 
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II. Terapeutická komunita Současný model terapeutických komunit definuje De Leon (1995; 

2000) jako program residenční2 léčby [pro závislé klienty] účelně využívající skupinu 

vrstevníků k facilitaci sociální a psychosociální změny v chování jednotlivce. Všechny 

aktivity jsou tudíž uzpůsobeny tak, aby přispívaly k dosahování terapeutických a 

výchovných změn v chování jednotlivce, přičemž všichni zúčastnění jsou mediátory 

těchto změn. Hlavním cílem komunit je podpořit osobní růst klientů. K tomu je nejvíce 

využíváno sociální učení ve skupině vrstevníků za pomoci terapeutického týmu.  

Jones definoval základní principy terapeutické komunity – k nimž patří zejména 
spolurozhodování pacientů o chodu komunity a obousměrná komunikace mezi 
pacientem a personálem (Jones 1953), jež jsou obecně, i když v různých modifikacích 
akceptovány i v současných terapeutických komunitách pro závislé. [4] 

 
 
1kompliance znamená dodržování pokynů a příkazů, poslušnost, poddajnost, snášenlivost 
2residenční nebo také pobytová léčba: Léčebné programy, při nichž klient žije v chráněném prostředí léčebného 
či rehabilitačního (resocializačního) zařízení. Tyto programy se snaží vytvořit pozitivní prostředí bez drog, v 
němž se od klientů očekává participace na individuálním poradenství a na skupinové práci, která má rozvíjet 
sociální a jiné životní dovednosti. Pojem se nejčastěji používá pro léčbu a resocializaci v terapeutické komunitě. 

Pracovní terapie v psychoterapii 
 V naší komunitě mají klienti různé funkce: šéf domu, šéf kuchyně, šéf práce, skladník, farmář, 
pradlenka, topič – údržbář, kurýr, sporťák. 
 Vše, co se při učení se a zvládání funkcí u klienta projevuje, se velmi často promítá do 
psychoterapie a lze s těmito projevy a emocemi velice dobře pracovat. Klientovi se při zvládání funkcí 
děje spousta věcí, které by nevěděl, kdyby si vše osobně nevyzkoušel a zkušeností neprošel. Spousta 
klientů zpočátku odmítá spolupracovat, hledají způsoby „jak a proč to nejde“ a nenásilně jsou vedeni 
k tomu, aby společně s terapeutem hledali způsoby „ jak to jde“. Někdy je to hodně bolestivý proces, 
který klient zvládá krůček po krůčku. Témata, která se jim objevují při práci, často vnáší na skupiny, 
kde si díky své funkci a zpětným vazbám přicházejí i k dalším tématům a tím se posunují v léčbě. Slyší 
i příklady ostatních, jak lze povinnosti zvládat. Moje zkušenost v tomto ohledu je taková, že klienti 
více slyší na zpětné vazby svých komunitních sourozenců a berou si jejich příklady za své. Tyto zpětné 
vazby padají hodně na „úrodnou půdu“.  
 Pro nás takto zdánlivé maličkosti jsou pro klienty většinou vážné problémy, které nelze 
podceňovat. Pokud se klientovi z nějakých osobních důvodů nepodaří o těchto problémech mluvit a 
řešit je společně s komunitou, může to vést až k ukončení léčby.  
 V případě, kdy klient kvůli svým důvodům nic neřeší, nastupuje práce terapeuta. Podává mu 
pomocnou tak, že na komunitě klienta vyzve a podporuje ho v tom, aby o svých problémech začal 
mluvit. Jedná se například o méně sebevědomé nebo takové klienty, kteří nechtějí projevit své slabé 
stránky (kdy si chtějí ponechat své postavení v komunitě), také se často setkáváme s tím, že si klienti 
nechtějí nebo nedokážou říci o pomoc. I díky tomu všemu se klientovi otevírají nová témata, která si 
neuvědomoval nebo o nich nevěděl.  
 V tomto procesu práce se hodně objevují i prvky emoční. Od agrese, vzteku, samoty, bezmoci 
vedoucí až k radosti z dobře odvedené práce. Často bývají klienti hrdí na to, že dokázali například 
upéct dort, buchtu, postarali se o psa, v lese připravili dřevo na topení, nasušili seno pro zvířata. Celý 
proces je nastaven jako v rodině, kdy si musí uvařit, vyprat, zatopit a postarat o chod domu a 
popřípadě o zahradu. Aby byli schopni tyto činnosti zvládat v „normálním“ životě připravují se na ně 
pomocí pracovních funkcí: 
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a) Šéf domu - učí se mít přehled o dění v komunitě, učí se vést komunitu. Učí se 

odpovědnosti, učí se organizovat a řídit. Je to „hlava komunity“, která se dále učí 

spolupracovat s týmem (autoritami). Poukazuje na to, co se v komunitě děje. Vnáší vše na 

komunitu. Mnohdy je pro klienta v této roli těžké zveřejnit nedostatky nebo dát 

spoluklientům negativní zpětné vazby. A to, kvůli špatnému pocitu z přehnané spolupráce 

s týmem. Zbytek komunity tuto spolupráci vidí, jako projev neloajality vůči klientům (i přesto, 

že je pořád jeden z nich). Pro klienta v této roli je těžké prosazovat dodržování pravidel a 

režimu. Tady dostává velkou podporu týmu, protože mnohdy přichází o náklonnost a přízeň 

spoluklientů. Navzdory jejich předchozímu jednání, při hodnocení této funkce dostává od 

klientů reflexe, že měli respekt a dobře se jim fungovalo pod jeho vedením. Šéf domu si na 

vlastní kůži vyzkouší, že jeho jistotou jsou daná pravidla, o která se může opírat a reflexemi 

od spoluklientů se mu toto potvrdí. 

b) Šéf práce - učí se organizovat práci. Díky pomoci terapeuta vidí nedostatky, kterých by 

si sám nevšiml. Terapeut pomáhá klientovi plánovat různé sezonní práce okolo domu, 

v zahradě, na pozemcích a v sadě. Kompetence má podobné jako šéf domu a problémy s tím 

spojené. Díky zkušenostem jsme tyto dvě funkce oddělili, protože dříve ji vykonával jeden 

klient sám. Takový klient byl hodně unavený a v tenzi (neměl čas pro sebe), proto jsme tyto 

funkce rozdělili mezi dva klienty, to se nám osvědčilo, jako správné řešení. I klienti se k tomu 

vyjádřili pozitivně, mají více času pro sebe a na svou funkci. Mohou si lépe plánovat volný čas, 

jsou uvolnění a mohou kvalitněji zvládat svou funkci. 

c) Šéf zvířat - někteří klienti se na tuto roli těší, mají vztah ke zvířatům a dokážou se o ně 

postarat, zatímco jiní klienti nemají vypěstovaný ke zvířatům žádný vztah. V této funkci se učí 

odpovědnosti, citu ke zvířatům a citu vůbec. Někdy vřelý vztah ke zvířatům sklouzává až 

k tomu, že utíkají, schovávají se a komunikují se zvířaty, dávají jim jména. Pak nemají potřebu 

mluvit na komunitě. Mám také zkušenost s tím, že klient celé dva dny zvířata nenakrmil, 

nedal jim pít, protože si myslel, že to není třeba nebo se mu nechtělo – vůbec si 

neuvědomoval důsledky svého konání (agresivní hladové prase). Je spousta klientů, kteří se 

zvířat štítí nebo bojí, popř. taková zvířata vidí poprvé v životě. Tato funkce dává klientovi 

možnost učit se odpovědnosti, pravidelnosti a starosti o jiné. 

d) Šéf kuchyně - klient se učí vařit, zásobovat, hygienickým návykům a pořádku. Klient 

se učí pracovat týmově, plánovat si čas na odpočinek (mají s tím často velký problém).  Učí se 

organizovat si práci, k ruce má pomocníka, se kterým se učí spolupracovat a přidělovat mu 
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úkoly. Díky této funkci získává komunikační dovednosti, které jsou většinou, jak se ukazuje 

primárním problémem při zvládání funkce. Funkci prožívají hodně emočně, dostávají se do 

velkých stresů, nevěří si, jsou naštvaní až agresivní a často jsou v chutích.  Jedná se většinou o 

klienty, kteří tyto profese vykonávali dříve a znají provozy kuchyní. Přichází si na to, že takto 

ve stresu fungovali v práci a za odměnu sáhli po drogách. Další klienti mohou být úzkostnější, 

přestávají komunikovat a bojí se neúspěchu z vaření. Komunitní heslo: „Kdo umí číst, umí 

vařit“. 

e) Skladník - v této funkci se spousta klientů bojí a provází je různé obavy. Učí se 

plánovat, hospodařit s financemi, naplánovat a rozpočítat si množství surovin k vaření. Učí se 

sestavovat vyvážený jídelníček a podle něj nakupovat. Učí se improvizovat.  Díky této funkci 

jsou klienti mnohdy překvapeni, že nemají svá témata zpracovaná tak, jak si mysleli – 

například zvládání chutí alkoholiků při nakupovaní. Uvědomují si své spouštěče a bývají tímto 

zaskočeni – například jdou kolem herny. Tím, že si nákup naplánují, mají jistotu pro sebe 

v tom, že díky správnému plánu nákupu se vyvarují tomu, že se dostanou do chutí nebo utratí 

více, než mohou. Opět se potvrzuje pro klienta to, že je důležitá komunikace mezi ním a 

šéfem kuchyně.  

f) Pradlenka - klienti se učí prát v automatické pračce, třídí prádlo podle barev, učí se 

věšet prádlo a žehlit. Klienti někdy mívají tendence utíkat do samoty od všeho a všech. 

Někteří se uzavírají do samoty a pokračují v myšlenkovém scénáři, který znají – litují se, baží 

se, rozjíždí si chutě, apod. I v této funkci se učí komunikovat, prosazovat sebe a své názory, 

obhájit si je třeba před celou komunitou. Někdy i komunita klade klientovi v této funkci 

překážky. Jsou nepořádní, nepřebírají si čisté prádlo, neprohlížejí své prádlo před praním. Je 

to celá škála problémů, které si musí pradlenka zvládnout. I tady je vždy nápomocen 

incentivní terapeut a celý tým. Pradlenka se také učí mluvit o svých potřebách a o tom, jak si 

práci usnadnit. Prochází všemi procesy od fyzické práce přes konflikty, konfrontace, zvládání 

stresu, tlaku komunity až do fáze utvrzení se v tom, co dělá správně a začne si více věřit. 

g) Sporťák - má na starosti všechny sportovní potřeby (kola, lyže, atd.). Učí se 

komunikovat s ostatními a udržet sportovní věci v pořádku. Dále se učí plánovat výlety, 

orientovat se v mapě, organizovat a zařizovat kulturní akce. Ke všemu plánování mají 

k dispozici počítač, kde si mohou zjistit ceny jízdného, délky tras a zmapuje si cestu výletu. 

Vše konzultuje s týmem. Učí se říkat si o radu a pomoc při plánování. Na výletě komunikuje 

se šéfem domu. Naplánovaný výlet je plně v jeho režii. Pokud probíhá výlet na kole, jede vždy 

a zaštiťuje tak komunitu. Má za úkol starat se o opravy (píchnutí kola). Sporťák ráno vede 
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rozcvičky. V této funkci je důležité i to, že se klient musí často samostatně rozhodnout, 

například zabloudí-li při výletě. Často se stydí a je pro něj velký problém zeptat se někoho na 

cestu. Většinou musí odolávat velkému tlaku komunity, která je „vždy“ pro tu nejkratší 

variantu, i když nemusí být zrovna správná. Pro méně sebevědomého klienta je to mnohdy 

nelehký úkol.  

h) Topič – údržbář - klient je vždy poučen terapeutem jak se v kotelně chovat a 

zacházet s kotlem. Musí se naučit vyčistit kotel a zatopit. Nadělat si třísky, navozit dřevo a 

koks. Pro některé klienty je tento úkol velmi obtížný. Často se jim nedaří zatopit ani udržet 

oheň. Zapomenou přikládat nebo se na to vykašlou, když si neví rady. Stydí se a bojí se, si říct 

o pomoc. Tady se objevuje mnohdy to, že klient je v kotelně sám, je tam rád sám a utíká 

vědomě do samoty. Je pěkně schovaný a může se v klidu oddávat svým „zrádným 

myšlenkám“. Opět se baží a dostává do chutí, má myšlenky na odchod z léčby. Někdy si tak 

potřebuje odpočinout od komunity, její dynamiky a utíká před celým světem. I tady je 

důležitá role terapeuta, který se mu snaží nabídnout jak se zpět vrátit do komunity. Třeba 

tak, že se zaměstná nebo zapojí mezi ostatní, tak aby nebyl sám. Je veden k tomu, aby o 

všem, co se mu v kotelně dělo mluvil. Mnohdy se sám diví, jakým procesem prochází. I v této 

funkci se učí si říkat o pomoc, zlepšuje si svou fyzickou kondici při sekání dřeva a může 

popracovat se svou možnou nahromaděnou agresí. Klienti berou tuto funkci velmi 

zodpovědně, protože je pro ně důležité udržet teplo v domě. Jako údržbář funguje většinou 

v domě, kdy se učí drobným řemeslným opravám. Učí se zručnosti a třeba „poprvé přibije 

hřebík“.  

 

i) Kurýr - jeho komunitní přezdívka je „rychlonožka“ – tím se rozumí, že je taková spojka 

mezi odděleními v Psychiatrické nemocnici. Nosí v kufříku důležitá sdělení, dokumenty, poštu 

a balíky pro klienty. Je to funkce pro vyšší fázi – oranžovou, protože na tuto funkci je zvlášť 

kladen důraz v odpovědnosti za včasné vyřízení a předání třeba pošty a úředních listin. Klient 

se v této funkci učí „porazit“ častý stud, tzn. Jít někam, kde to nezná, komunikovat pro něj 

s cizími lidmi, musí se umět zeptat a orientovat se v nemocnici. Stává se i to že zajde 

s kufříkem na jiné oddělení a vše poplete. Máme zkušenosti s klientem, patologickým 

hráčem, který při této funkci z dlouhé chvilky během chvilky (15 min.) odhalil kód kufru a byl 

na to velmi hrdý. „Zahrál si a vyhrál“. Z další zkušenosti víme, že některým klientům se 

nechce běhat do hlavní budovy a tak zkoušejí různě manipulovat, jak by si vše ulehčili. 
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Někteří klienti jsou na tuto funkci tak hrdí, že vyřídí i to co nemusí a klidně převezmou 

kompetence za terapeuta.  

Kromě těchto funkcí klienti společně chodí do lesa těžit dřevo a suší seno pro zvířata. 
Pomáhají v charitách. Stalo se tradicí, že každoročně čistí a upravují prameny a stezky v 
Priessnitzových léčebných lázních. Za tuto činnost získávají různé odměny ve formě poukázek 
na bazén, tenisové kurty, minigolf. Při této „brigádě“ je poskytnuto zdarma ubytování a 
strava. 

 Závěr 
Když jsem nastoupila jako terapeutka do komunity, z počátku jsem spoustě věcí nerozuměla. 
Nechápala jsem smysl komunity, a jak vlastně probíhá „ten, léčebný proces“. Brzy jsem však 
pochopila a viděla, jaké všechny změny může klient během své léčby na sobě udělat. Viděla 
jsem na vlastní oči odcházet „jiné lidi“ z komunity do následné péče. Uvědomila jsem si, jak je 
významné pro klienta záměrné ovlivňování – čeho má dosáhnout. Jak je nesmírně důležitý 
terapeutický vztah mezi klientem a terapeutem, vztahy a interakce ve skupině. Jak tyto 
všechny věci mohou změnit osobnost a jeho duševní procesy. Uvědomila jsem si, jak 
psychoterapie dokáže odstranit či zmírnit potíže, popřípadě odstraní jejich příčiny a klient 
může dojít k pocitu vyrovnanosti a spokojenosti. Klient změní své prožívání a chování. Nacvičí 
si nové chování, získává na sebe náhled, učí se i sociálním dovednostem.  
Jsem ráda a zároveň hrdá i na sebe, protože mohu být součástí těchto změn u klientů a 
přiložit svou ruku k dílu. Svým etickým přístupem a osobnostními schopnostmi napomáhám 
k harmonickému rozvoji osobností klientů. A to mě při mé práci naplňuje a přináší 
uspokojení. 
Vždy, když klient odchází a proběhne jeho závěrečný rituál, hlavou mi proběhne myšlenka 
„mohla jsem a byla u toho, když dostal šanci na život další mladý člověk a teď je vše v jeho 
rukou…. Je čas proměnit své vědomosti a schopnosti v každodenním životě, v realitě“.   
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