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Ú V O D 
Trvale živý odkaz Sigmunda Freuda nám i po víc jak sto letech 
dává prostor k tomu, abychom prostřednictvím jeho myšlenek 
zrevidovali mnohé poznatky, které se již svým ustálením jeví být 
pevné. Jak si ukážeme, psychoanalytický přístup k člověku, jeho 
duševnímu vývoji, lze stále chápat jako výchozí. Neznamená to, 
že bychom zde chtěli rušit, nebo napadat moderní závěry. 
Naopak, těch je třeba si vážit, neboť postoupily, zejména  
v oblasti biologické psychologie, do nevídaných subtilností. 
Psychoanalýsa se ovšem má tendenci stávat, vedle těchto 
současných přístupů outsiderem, což vzhledem k jejímu 
terapeutickému významu nelze připustit. Léčba rozhovorem  
a všemi dalšími stupni terapeutického vedení, které byly svým 
zakladatelem navrženy, neztratily doposud nic na svém 
působivém vlivu. Vývojová psychologie se v posledních letech 
rozrostla zejména o téměř nepřehledný odborný slovník, 
názvosloví, a má tendenci zabíhat do široce konstruktivních tezí. 
Normované náhledy střídají speciálně pedagogická doporučení, 
inkluze se stala hmatatelně každodenní součástí školní 
psychologie a z dětské psychopatologie se vyvozuje prevence, 
mající zabránit zhoršování psychosociálnímu vývoji společnosti. 
Vedle toho nastupují na důkazech založená medicína, reforma 
psychiatrie a, aby toho nebylo málo, geometrickou řadou roste 
seniorská populace a s ní také epidemiologická zátěž v počtu 
demencí. Do toho, skoro paradoxně, vzhledem k tomu, kolik 
posluchačů se každoročně hlásí na studium psychologie, zcela 
chybí odborníci, terénní pracovníci a o školených dobrovolnících 
už ani nemluvě. Zdá se, jako by nárůst psychických poruch  
a s nimi spojené zdravotní obtíže např. v oblasti somatiky měl 
stále navrch. A je tomu skutečně tak. Zvyšuje se počet obyvatel, 
rozrůstá se průměr zájmů, stoupá náročnost životního stylu. Jsou 
to tři nesourodé veličiny. Člověk v takových podmínkách čelí 
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představě o osobní anonymitě. Méně se opravdově, až na 
vyjímky, zajímá osobní účastí o problémy potřebných. 
Neziskové organizace sotva stačí na to, aby mohly dělat svoji 
práci požadovaným způsobem. A samozřejmě, peníze jsou 
motivačním hlediskem. Hrát pouze na strunu humanity nelze. 
Přitom podíváme-li se do obchodních center a na místa, kde lidé 
tráví volný čas, budeme žalostně překvapeni tím, co všechno se 
vydává za subjektivní normu úspěchu a spokojenosti.  
     Inu, pojďme trpělivě projít tématem a posílit osobní 
kompetence v přístupu k problémům, které z vývojové 
psychologie a etiologie duševních poruch ze založeného 
konfliktu plynou. Pojďme se vrátit ke kořenům, abychom 
dosažené přítomnosti porozuměli, snad, opět o něco lépe.  
     Když jsem zvažoval, které téma budu v nadcházejícím dvou 
měsíčním prázdninovém létě zpracovávat, jednoznačně 
přicházelo v úvahu právě toto. Dát dohromady základní aspekty 
psychologie osobnosti podle Freudova přístupu a vykonfrontovat 
je se současnými náhledy, mi připadalo na víc, také jako vcelku 
dobrodružný podnik. 
     Vzhledem k tomu, že se předkládaný soubor textů stal opět, 
(již počtvrté) součástí Dnů duševního zdraví ve Vsetíně, je 
vhodné poukázat k tomu, že fundamentální přístupy, doplňované 
aktuálními výsledky psychosociálních témat potvrzuje tuto naši 
nastoupenou cestu. Změna myšlení je, jak se ukazuje, možná 
jako paralelní soujem nejméně dvou okolností: 1. duševní práce 
na sobě samém (sebepoznání – kognice, emotivita) a 2. v rámci 
filosofického projasňování vlastní existence, kde nejdůležitější 
roli hrají zvědomované časové horizonty osobního života 
klientů. V tomto směru mezi autory příspěvků panuje shoda. 
Bude-li tato knížka jakkoliv čtenářsky zajímavá a odborně 
přitažlivá, alespoň kladením otázek, budeme tomu rádi. 
 

    Jiří Adamec, Šárka Dořičáková, Miro J. Kadlubiec 
Brno, Vsetín - červenec / srpen 2018 
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Zdá se, že veškerá naše duševní činnost je zaměřena na to, 
množit slast a vyhýbat se nelibosti, že je automaticky  

regulována principem slasti. 
Es scheint dass unsere gesamte Seelentätigkeit darauf gerichtet 

ist, Lust zu erwerben und Unlust zu vermeinden, dass sie 
automatisch durch das Lustprinzip reguliert wird. 
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§1.  BIOLOGIE, VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE,  
       PSYCHOPATOLOGIE A PSYCHOANALÝSA 

Nedejme se mýlit představou, nebo rádoby ukotveným tvrzením, 
že patologické jevy v naší psychice jsou dnes výhradně 
biogenního charakteru. Tento dojem můžeme nabýt, jestliže si 
pročteme velké množství učebnic pojednávajících o vývojové 
psychologii. Psychoanalytická hlediska jsou v nich zmiňována 
jen okrajově. Důvod, proč tomu tak je zůstvá samozřejmě 
srozumitelný, jestliže pochopíme že za ním stojí současný tvrdý 
příklon k biologické psychologii, tedy biologické v tom smyslu, 
že splňuje medicínský požadavek, který chce stavět svůj obor 
výhradně na faktech. Může nás těšit, že je tím z druhé strany 
potvrzováno alespoň tolik, že je psychoanalýsa doposud pevnou 
součástí medicíny a její základní témata, i když často  
v polemikách, jsou přijímána za rovna právě jejímu, tedy 
lékařskému zaměření a cílům. 
     Jestliže je to tedy biologická psychologie, která si dnes činí 
nárok na základní propracovanost směrem k fundamentálním 
tématům svého oboru, a tím i jakési revize, nebo doplnění 
tradiční psychoanalýsy z tohoto směru, či úhlu pohledu, 
nezbývá, než tento současný požadavek respektovat a náš 
aktuální přístup tomuto zaměření přizpůsobit. 
     Výchozím „zájmem“ každého organismu je existence  
v rovnováze. Tento „zájem“ je dán jeho bazálním nastavením. 
Toto „výchozí“ uzpůsobení je určeno vývojovými faktory  
a jejich ustálením. Organické (fysiologické) rozdíly živých 
objektů (objektů, které jsou nositeli života) mohou být 
definovány teprve v okamžiku jejich specifického určení 
(rozdílů) a zařazeny (klasifikovány) pod živočišné nebo rostlinné 
druhy, jestliže je současně splňována podmínka ontogenese, tedy 
vývoje v souhrnu individuálních znaků, a dále jejich zvláštností. 
Člověk je živočišnou existencí o sobě. Tímto „o sobě“ jest nadto 
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svojí vůlí a vědomím, jimiž je schopen autonomně řídit své 
chování. V rámci dlouhodobého vývoje vznikají nebo zanikají, 
podle nároků přizpůsobování prostředí fixace, které umožňují 
stabilizovat růst a funkce vnitřních nebo vnějších orgánů. 
     Do tohoto souhrnu bio-fysikálních dějů spadá rovněž 
množství odchylek. Ty jsou vyvolávány jednak individuálně 
podmíněnými procesy, od molekulárních vztahů utvářených na 
úrovni metabolitů, jejich produktů (např. průběh a výsledek 
trávení), nebo na úrovni specifických působků, produkovaných 
vyšší biochemickou úrovní, umožňující rozvoj vědomí (neuro - 
hormonální aktivita, cílená výhradně k udržování vlastní 
homeostásy v CNS). 
     Známý je v průběhu ontogenese tzv. „biologický stres“. Ten 
způsobuje krátkodobou nebo dlouhodobou dysfunkčnost 
zpravidla nějaké skupiny biomarkerů, negativně dopadající na 
jinak trvalý požadavek homeostásy (kontrární jev); příkladem 
může být: nedostatek potravy podněcující orientačně pátrací 
smysl a organické nutkání udržet tento „zájem“ i když došlo  
k nasycení a uložení potřebných zásob. U tohoto příkladu rovněž 
nahlížíme směrem ke druhé fási, tedy „psychickému stresu“. Ten 
je součástí „biologického stresu“ v momentě, kdy se k němu 
přidruží emočně uvědomovaná nepohoda a s ní provázaná 
motivace, vyjádřená konkrétním behaviorálním výkonem (např. 
obsedantně kompulsivním jednáním).  
     U vyšších organismů je součástí homeostatického požadavku 
i tzv. libido. Hovoříme v této souvislosti zejména o živočiších, 
jejichž přirozeným procesem rozmnožování je vzájemný fysický 
kontakt pářením. Toto libido, jak správně určil Sigmund Freud, 
má potom u člověka dvě roviny: 1. reprodukční pud, realisovaný 
za účelem početí a 2. pud uplatňovaný výhradně za účelem 
dosažení pocitu slasti. Libido a pud potom představují dva 
prostupující se momenty jedné společné skutečnosti – repro-
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dukční aktivitu, a s ní v souvislosti s oplodněním, prožívanou 
slast. 
     Libidinósní prožitky (slast), které jsou s touto aktivitou 
provázány mají svoji elementární odpověď na případné otázky, 
které by bylo možné na tomto místě položit. Tou odpovědí jest 
poukaz k tomu, co by to bylo za reprodukci, pokud by s ní právě 
libidinósní prožitek nebyl svázán? Jen těžko si dokážeme 
představit, jak bychom k intimnímu životu přistupovali, pokud 
by se v průběhu koitu, jako všeobecná norma prosazoval 
jakkoliv násobený (nastupující) prožitek odporu. Samozřejmě  
z klinicky patologických poznatků takové stavy rozpoznávány 
jsou a mají svoji diagnostiku a stanovené postupy léčby. 
Psychologie, psychiatrie a sexuologie, pro tento okruh problémů, 
své odborné zastoupení v medicíně mají. 
     Do těchto souvislostí samozřejmě spadá rovněž problematika 
anatomických rozdílů mezi pohlavími na jedné straně, stejně 
jako vnímání svého pohlaví v tom smyslu, s nímž se ve 
skutečnosti daný jedinec shoduje a utváří na jeho pozadí vlastní 
genderovou pozici (sociálně uplatňovanou roli). Anatomické 
pohlaví a jeho shoda se subjektivním vnímáním, se tedy nemusí 
vždy setkat v osobně nastavené a očekávané akceptaci. Jedná se 
mnohdy o variantu „štěpeného vědomí“, nebo i tzv. „štěpeného 
Já“ (Ich - Spaltung) syceného úzkostnými, neurocistními, 
popřípadě depresivními fragmenty.  
     Vědomí a sexualita představují tedy další stupeň biogenního 
vývoje. Ten potom stojí za nejrůznějšími odchylkami, které 
Sigmund Freud interpretuje jako perverse. Jedná se o intimní 
aktivitu, kde je snaha navýšit úroveň vzrušení nejrůznějšími 
technikami milostné hry a dosáhnout prožitkově dynamičtějšího 
způsobu vyvrcholení. Přitom však zpravidla perverse nezahrnuje 
pro uplatnění libida klasické spojení dvou opačných pohlavních 
orgánů (ženského a mužského) v soulož, ale jsou pro onu slast 
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přijímány jiné části těla, nebo i tzv. fetiše (věci, které mohou 
způsobovat vzrušení s očekávaným dosahováním pohlavní 
slasti). 
     Perverse je perversí, když se současně některá taková aktivita 
jednostranně fixuje, stává se výhradní potřebou, která „jako 
jediná dovoluje“ dosáhnout požadovaného záměru v slasti. Jaká 
je nebo není souvislost sexuální perverse se sexuální deviací 
(možné nebo nutné přechody mezi nimi navzájem), zůstává 
doposud předmětem odborných diskusí a dílčích výzkumů. 
 

§2.  NEONATÁLNÍ VÝVOJ V HRANICÍCH NORMY  
     A ZALOŽENÉHO KONFLIKTU 

Patrně dnes už nikdo nebude tvrdit, že věta o „tabula rasa“ tvoří 
universální východisko empirické psychologie. Neurofysiolo-
gické poznatky nabízí natolik zřetelné odlišnosti v základním 
nastavení lidské psychiky, že i nejranější stádia naší existence, 
tedy jejich neonatálním uvedením do reálného života  
v samotném procesu reagování (zpětné vazby) na přicházející 
podněty, nutí k respektu této nové osobnosti. Rozdíl je patrný 
zejména projevovanou živostí nebo klidem, zaujatostí či 
vytrvalostí, popřípadě neklidem s absencí reagovat na jakékoliv 
podněty (apatií). Klinik zde zvažuje samozřejmě jak 
odpovídající úroveň neurologické vyzrálosti, která předbíhá 
věkové stádium, nebo opoždění, stejně jako šíři podnětového 
pole, nabízeného zázemím, v němž toto dítě vyrůstá a je mu 
vystaveno. Na tomto místě je vhodné zdůraznit, že každé dítě už 
v neonatálním stádiu vývoje, vykazuje čistě „osobní“ přístupy  
k jemu obkolpující realitě: přijímá nebo nepřijímá doteky, má 
vlastní „filosofii“ sání mléka (biologický čas hladu, dobu trvání 
kojení, potřebu přítomnosti nebo nepřítomnosti matky po 
ukončení sycení), reakce na nové tváře, atd. Všechny tyto 
projevy souvisí 1. s dynamickým „nastavením“ nervové 
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soustavy (temperamentem, co by vrozenou predispozicí);  
2. s osobnostně vyjadřovaným souhlasem nebo nesouhlasem  
v daném okamžiku „zakoušet nějakou existenciální situaci“;  
3. s doznívajícími fragmenty natální fáse, ve smyslu prožitého  
a doposud ještě ne zcela zpracovaného porodního traumatu. 
(Viz. příslušné kapitoly Freudových Přednášek k psychoana-
lýse.) 
     Všechny tyto a další biogenní složky působí bouřlivě a každá 
se v daném okamžiku má tendenci prosazovat jako výsadní. 
Také z tohoto důvodu pozorujeme nestálost nálad, motoriky  
a celkového výrazu dítěte i v mimice, atp. V tomto smyslu jsou 
rovněž proměnlivé postoje dítěte k matce: jednou je přijímána  
s úsměvem a s klidem, v zápětí, aniž by se u dítěte projevoval 
jakýkoliv neduh (např. bolest), reaguje na její přítomnost zjevně 
hysterizujícími znaky (usedavý pláč, zrychlená, nepřiměřená 
motorická agitovanost), popřípadě úplná odevzdanost, které 
nepředchází žádná únavná činnost, nebo nedávné procitnutí ze 
spánku. Pudový život, který zde prozatím převládá, má zcela  
a naprosto své vlastní důvody, pro které se dítě projevuje tímto, 
na první pohled nepředvídatelným způsobem. 
 
§3.  PROČ JSOU PRÁVĚ PUD A SEXUALITA PŮVODCI 

ZALOŽENÉHO KONFLIKTU? 
Veškerý lidský život, stejně jako u jiných živočichů typu: ryby, 
plazi, ptáci, savci - naplňuje slast. V jejím středu se nachází: 
potřeba nasycení a zachování rodu. Sexualita, popřípadě erotika 
je jen vyšší formou těchto potřeb. Dokonce je formou, která se 
nepotřebuje pro své uspokojení sytit jídlem ani provozovat 
intimní aktivity za účelem početí. Jejím ideálem je naopak 
zbavovat se těchto potřeb a dosazovat se do předních míst zájmu. 
Jinými slovy, slast spojená s eroticismem a sexualitou v podobě 
lidských aktivit si plně vystačí se sebou samou. Ve svých 
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modifikacích (freudovsky řečeno – sublimacích) se takto 
nastavené libido může dokonce stát předmětem zcela jiných 
zájmů, kde uplatňuje své postavení a zvyšuje svůj vliv, jako 
např. v uměleckém životě (úspěch), v zaměstnání 
(workoholismus), vedoucí pozici (vliv nebo moc – politika) atp. 
Už tyto vyjmenované obdoby libida rovněž naznačují, že se 
jedná také o jinou formu obsese, či kompulse, které dokonce 
nemusí do obsedantně-kompulsivní poruchy s jejími 
diagnostikovatelnými znaky dojít, ale může zůstat „vězet“ kdesi 
na půli cesty, což pro daného jednice znamená, že od těchto 
činností nemůže upustit, čímž se stává fixovaným na jejich 
subjektivně pociťované potřebě, nějakým způsobem se s nimi 
kontaktovat a konfrontovat. K patologické sublimaci nejčastěji 
dochází vlivem toho, že se nějaký dříve vývojový proces  
v souvislosti s pudovým zvládáním reality stal nezvladatelným. 
Je tedy myšleno sání mléka, vyměšování, kontakt s genitáliemi, 
nevhodné fysické zacházení ze strany matky (tělesné doteky 
během manipulace spojené s koupáním, přebalováním), celková 
rodinná atmosféra jako atmosféra prostředí, kde je dítě 
vystavováno nevhodným nebo omezeným impulsům, což 
zpomaluje, či zbržďuje jeho smyslový a rozumový vývoj.  
K těmto faktorům je nutné přičíst ještě takové, které na 
celkovém patologicky vývojovém stavu dítěte vytváří nemoci, 
jejichž intensita a fysiologická provázanost nechávají většinu 
funkcí ve značně opožděném rámci vývoje. Jejich problémem je, 
že nedovolují plně plynulý rozvoj libidinósních charakteristik, 
které by ve svém výsledku vedly ke stabilizaci „jáských“ 
impulsů a tím tedy ke stabilizaci sebevědomí, odpovídajícího své 
věkové skupině. 
     Člověk se vlivem nedobrovolných zastávek na jednotlivých 
stupních psychosexuálního vývoje, stává později závislým. 
Pokud není přirozeným způsobem uplatněn pud sání a s ním  
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i dosažení pocitu nasycení (u predisponovaného jedince), vzniká 
založený konflikt. Jeho podstatou je tyto nevyřízené potřeby 
udržovat v jejich intenzívním vyhledávání. Oralita i v pozdější 
době ve své modifikci a fixaci, co by předmět zájmu, který má 
přinášet potřebnou sumu uspokojování, ovládne do budoucna 
většinu činností, ať už se jedná o poruchu příjmu potravy, 
intimní činnosti během sexuálních aktivit, nebo sebepresentaci  
v interpersonálních, či kulturních vztazích, při kterých budou 
ústa vždy už hrát nějakou hlavní roli. Vyměšování (anální 
fixace), které opět nebude v raném stádiu zpracováno, např. 
přehnanou reakcí rodiče na moment nutnosti zvládnout 
hygienický moment (ošetřit, přebalit, poklidit) navodí pocit 
studu, hanby, ponížení demaskovaných později přehnanou 
svědomistostí s přechodem k vnitřní nebo vnější agresi. Ve 
stádiu, kdy u dítěte dochází k objevování genitálií, které 
v kontaktu s nimi rozpoznává slast, opět nevhodný způsob 
přístupu ze strany dospělých napomáhá zbrždění průběhu 
vypracování tohoto poznatku, jenž má následně o to větší 
potřebu se prosazovat. Tato tři stádia: orální, anální a genitální 
jsou nespornými spouštěči patogenese, jestliže se s nimi v této 
podobě setká predisponovaný jedinec. Znamená to tedy, že ne 
každý člověk, který má ve své ontogenesi nějaký, byť částečně 
negativní prožitek s danou vývojovou fásí, musí hned a nutně 
upadat do vymezujícího psychopatologického, diagnostiku si 
vynucujícího stádia nebo kategorie. 
     Podle Guytona a Halla (Textbook of Medical Physiology, 
University of Mississippi, 2016, p. 6 etc.) lidská nervová 
soustava, vlivem dlouhodobého vývoje ustálila svoji současnou 
podobu ve třech hlavních systémech: 1. sensorický kortex, 2. 
centrální nervový systém a 3. motorický kortex (the sensory input 
portion, the central nervous system (or integrative system) and 
the motor output portion). Důraz, který oba autoři dávají na toto 
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rozdělení je pro náši práci zásadní. Týmy neurobiologů dnes 
usilovně pracují na zjišťování potřebných dat po celém světě.. 
     Mozková centra jsou hlavními spouštěči vegetativních a tedy 
i všech pudových stimulů, s nimiž lidské tělo pracuje. To tedy 
znamená, že CNS je rovněž hlavním spouštěčem libidinósních 
prožitků. Nemusíme se proto obávat říci, že všechny prožitky 
slasti se odehrávají v hlavě a lidské tělo, orgány, pokud jsou jich 
rovněž účastny, tvoří pouze druhotnou součást jejich průběhu. 
Prožívat psychickou slast lze stejně tak intenzívně jako slast 
orgánovou. V tom je ona záhada, která u člověka povyšuje 
sexualitu na eroticismus a s ním spojené aktivity, v jejichž středu 
se opět nachází potřeba uplatnit libido, tento aktivní zájem  
o život pod dohledem principu slasti. Není-li v tomto smyslu 
libidu dopřána jeho seberealizace, potom s ním spojená energie, 
která zůstává nevybitá, pokračuje na své pouti psychičnem a má 
zájem se uchytit na náhradních objektech svého zájmu, prosadit 
se a uvolnit. O tom, že se tak následně jedná o jeho (libidinósní) 
modifikaci jsme pojednali výše. 
     Psychopatologické jevy se v tomto věkovém stádiu (0 – 2 let) 
manifestují nejčastěji zvýšenou nervositou. Většina úkonů jako 
je sání mléka, přebalování nebo ukládání ke spánku, probíhá se 
značným vynakládáním úsilí k tomu, aby jich bylo ve svém 
výsledku nakonec dosaženo. U predisponovaných jedinců stejné 
věkové kategorie je u těchto aktivit jejich součástí tedy značné 
přemáhání odporu dítěte k tomu, aby je podstupovalo. Tento 
odpor se stává každodenním standardem, značně překračujícím 
normu jinak bezkonfliktního behaviorálního, stejně jako 
emočního a motorického projevu většiny dětí, a to i těch, které se 
samozřejmě podobným způsobem projeví, ovšem se značně 
zkráceným, vymezeným časovým prostorem, epizodálně  
(a rovněž tak s jistou dávkou možností odhadnout aktuální 
spouštěče jeho nervozity). V naprosté většině případů, takto 
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psychogenně vzniklých neuroticismů dítěte jsou doporučovány 
psychoanalytické a kognitivně - behaviorální kombinace 
edukace rodičů, zdůrazňující zvýšený zájem o komunikaci  
s dítětem, dále exponování (vystavování) širšímu kontaktu  
s podněty, odpovídajících jeho věkové skupině, a je-li to nutnou 
součástí okolností, potom rovněž i dílčími úpravami prostředí,  
v němž dítě tráví s matkou většinu jejich společného času.  
     Významně zde pro zlepšení psychického stavu dítěte 
napomáhá, jestliže matka přistoupí na dodržování plánu aktivit, 
např. společného cvičení, procházek nebo odpovídajícího 
zapojování do pracovních aktivit. Ze všech těchto činností, 
stane-li se standard společného životního stylu, může vzniknout 
základ pro vzájemné porozumění a zejména důvěry dítěte ve svět 
svého okolí, jakož i pozitivní cesta ke snížení, nebo odstranění 
doposud přetrvávající úzkosti. 
     Podle profesora Švejcara porozumění mezi matkou a dítětem 
může nastat výhradně teprve tehdy, až zásadní kroky ke 
komunikaci dělá matka, a to trvalým dáváním najevo, že dítě je 
akceptováno a integrováno do mikroklimatu rodiny, co by její 
plnohodnotný a plnoprávný člen. Plnohodnotný ve smyslu – 
takový jaký je a plnoprávný ve smyslu – s ohledem či respektem 
k jeho potřebám. Profesor Matějček zase upřednostňoval 
osvícenskou ideu trvalého vzdělávání a odtud praktického 
navozování situací, ověřujících vědomost dítěte směrem 
k posilování vlastního sebevědomí, tedy vlastního „Já“. 
Integrativní prvky obou autorů české školy dětské psychiatrie 
potom sbližuje jejich souhlasný důraz na psychohygienické 
souvislosti jako jsou, mimo jiné: aktivní pohyb v přírodním 
prostředí, dále výživa, spánek a kontakt s vrstevníky.  
     V současnosti dětští psychologové rovněž poukazují na 
vhodnost rodičovské psychoedukace, kterou mohou nabízet jak 
odborní lékaři tak školní zařízení. 
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§4.  PROHLUBOVÁNÍ DĚTSKÉ PSYCHOPATOLOGIE  
     V OBDOBÍ LATENCE 

Jestliže během raného psychosexuálního vývoje nedojde  
k odstranění, nebo alespoň ke snížení patogenních impulsů, 
navozujících symptomové charakteristiky, které mohou splňovat 
podmínky pro rozvoj dětské neurosy, či deprese (také 
obsedantně-kompulsivních znaků, popřípadě schizoidních 
sklonů), dochází tedy naopak k jejich posilování (také ukládáním 
do rezervoáru něvědomí) cestou autosugesce, neboli jejich 
přijímání, co by norem, podle kterých se duševní život dítěte má 
ubírat a z kterých má pro sebe čerpat hodnoty v přístupech  
k sobě a světu svého okolí. Vzhledem k tomu, že dítě nemá 
doposud utvořenu jinou zkušenost s realitou, která na něj působí 
je pro ně snadné podléhat obrazům, které si o ní udělá. Patogenní 
zkušenost se tak má, to nebezpečí, stát patogenním kritériem  
v přístupu k vlastním představám o tom všem, co a jak s ním 
(tedy s dítětem) souvisí, a to v celkovém úhrnu jemu - takto 
dostupného bytí.  
      V současné době se oblast dětské psychopatologie a zejména 
etiologie v psychopatologi dítěte rozšiřuje o množství dalších 
témat. Dokumentuje to zejména XVII. kongres AIFREF 
(Association International de Formation et de Recherche en 
Education Familiale), pořádaný v prostorách Karlovy university 
v Praze, ve dnech 18. – 21. 5. 2017. Obsahové zaměření se neslo 
v duchu takových okruhů, jakými byly: Dítě v současných 
rodinných vztazích, Dítě a proměny výchovných institucí, Dítě  
v ohrožení, Dítě a jeho kulturní a ekologické prostředí. Již tímto 
záběrem je zřejmé, že se od dob Sigmunda Freuda a v tomto 
případě zásluhou odborníků, pocházejících většinově  
z frankofonního světa, který jeho dílo respektuje, základní 
náhledy směrem k dětské psychiatrii rozrostly úměrně době  
a jejím nárokům. Jmenovaná asociace je celosvětově 
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respektovaná a přispívá zásadním způsobem k informovanosti 
těch okruhů v dětské psychiatrii, které dané problematiky zvažují 
zvláště důrazem na jejich sociální význam. Shoda účastníků  
v závěru spočívala v jednoznačném podtržení národně-
kulturních tradic, které se fragmentárně prolínají do všech oblastí 
osobní kultivace dítěte, jako jedince, který svým vývojem 
směřuje k utváření vlastní osobnosti a tudíž udržování  
a posilování národních tradic v rodinách je zapotřebí chápat jako 
primární hledisko v přístupech k výchově již od nejranějšího 
věku. Roztříštěnost těchto tradic, nebo dokonce jejich absence 
následně odkazují k „Jáské neukotvenosti“, sociální desorien-
taci, „kulturní frustraci“ a tedy z druhé strany, vyhledávání 
náhradních impulsů na hranici sociální akceptace. 
     V jednotlivostech, rozumějme tedy u jednotlivých dětských 
klientů (pacientů) se však nejčastěji pohybujeme na úrovni, nebo 
ose, chceme-li to tak říci: uvědomované nebo neuvědomované 
sebereflexe.  
     Posuneme-li ovšem tento problém o věkovou kategorii dál, 
potom základ je stále stejný (pud, nutkavost, přání, proměna, 
objekt, nový postoj v seberozvoji a dosahování cílů) a tudíž 
výsledek bude pouze modifikací tohoto základu. Nebo-li, 
neuvědomovaná sebereflexe bude mít tendenci reagovat na 
založený konflikt zpětně (v přítomnosti nejistými postoji, např.  
v naléhavosti životních rozhodnutí) a uvědomovaná sebereflexe 
obranou a projekcí zastíracích manévrů nepřipouštět si to, že ve 
výsledku je toto vše jen dynamickým popíráním onoho 
založeného konfliktu, jehož tendence k průbojnosti (prosazení) 
zde neustále trvá. 
     Je tu ještě otázka, kde začíná cesta k sebereflexi? Podle všeho 
je to na zcela opačné straně kognitivního seberozvoje – ve 
fantasii. Tedy na tom počátku, kde se všechno lidské bytí 
nachází ještě v rané existenciální nerozlišitelnosti. Naopak, 
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reálná sebereflexe přichází tehdy, až se fantasie zbaví své 
bezbřehosti a existenciálním kriteriem se utvoří vlastní „Já“, 
toto „bytí pro sebe“ (Dasein). Teprve takto je sebereflexe 
racionálně účinná, neboť si za svůj hlavní „předmět“ zájmu bere 
„přítomnost“. Tato „přítomnost“ však nadto musí, jako predikát 
vykazovat kontext, neboli trvalé (a nikoliv jen fragmentární) 
„spoluzahrnování“ sebe se vším, co jest v dosahu tohoto „Já“  
a spolu s ním i svět svého okolí. Uvědomovaným 
„podržováním“ rozdílů vnímaných forem, se vlastní „Já“ takto 
potom může identifikovat se skutečností způsobem, kdy jí (této 
smyslové skutečnosti) nejsou podsouvány „vnitřní“ (subjektivní) 
„obrazy“, ale jest jí ponecháno to, čím se vykazuje - jen a pouze 
o sobě. V širších souvislostech tento problém nadhodil Husserl 
pojednáními o intersubjektivitě. 
     Pokusme se na tomto místě nadhodit aplikaci k výše 
řečenému v rámci psychosociální rehabilitace. Jedním  
z klíčových momentů (ne-li klíčovým vůbec) je směrování  
a utvrzování klientů k přítomnému stavu jejich situovanosti, tj. 
vědomí o psychickém stavu a z něj plynoucích reálných 
možností, zpracovávat (adaptovat se) přístupy k životu  
v souvislostech s každodenními úkoly, odpovídajícími přesahu  
k těm předpokládaným výsledkům, které jsou takto reálně, 
krátkodobě v dohledu jejich případných proměn. Posilujícím 
stimulem zde je, jak se ukázalo opakující se monitorování 
osobnostně psychosociálního vývoje a jeho zahrnování mezi 
„minulé“ a „přítomné“, nevyhýbající se zejména sebezkušenost-
ním náhledům na ose základní ontogenese: dětství, dospívání, 
dospělost. Ocitáme se  zde v rovině osobně existenciální 
skutečnosti, zprostředkovávané psychosociální rehabilitací, a to 
výhradně pozitivně racionálními prostředky (edukace z filosofie, 
etiky, teologie aj.), poměřovaných praktickými náhledy směrem 
ke každodennímu životu v jeho jednoduché všednosti v níž je 
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klientům dáno nejvíce obstát. Toto hledisko je třeba považovat 
za primární v rámci celého přístupu. 
     Zde můžeme poznámkou doplnit jeden zajímavý postřeh, 
kterým se zabývala Júlia Halamová (in čas.: Psychoterapie, 10. 
ročník, 2016/1), poukazující na to, že mimořádná sebekritika 
duševně nemocných klientů zahrnuje standardní znaky svého 
původu z nezvládnutých konfliktů z dětství („Špecifická 
psychoterapia s vysoko sebakritickým klientom“, str. 6 – 15 
uvedeného čísla časopisu). „Samotná prítomnosť sebakritičnosti 
u klienta zásadným sposobom oslabuje odozvy klienta na 
liečbu.“ (Viz str. 7) V pokračující části svého článku autorka 
odkazuje rovněž na kolegyně Ondrysovou a Menkynovou (str. 
8), které do daného kontextu zařazují psychoanalytické 
názvosloví jako: morální super-ego, ego-ideál, ego-stav, kritický 
rodič, negativně automatické vzorce myšlení, cit méněcennosti, 
nízká sebeúcta aj., také v souvislostech s transakční analýsou, 
gestaltterapií, KBT, nebo terapií Adlera, či V. Satirové. V rámci 
psychosociální rehabilitace, kdy u klientů sledujeme trvale se 
vyskytující sebekonfrontaci: dětství a přítomnost a přemáhání 
nízkého sebevědomí úniky mimo požadavky sociální 
rehabilitace, jako takové, je nadhozené téma (ve své podstatě 
jako téma k promýšlení) při práci s klienty v podobných 
zařízeních významné, stejně jako vyzívavé k odrazu v aktivitách 
odstraňujících obavy z životního neúspěchu. 
     V souvislosti s neuvědomovanou a uvědomovanou sebere-
flexí je výše uvedené téma významné rovněž proto, že ve svých 
jemných rozdílech může uchovávat, pod nánosem prostých  
a nenápadných odmítání, či souhlasech, také převládjící 
nesamostatnost při vlastním rozhodování, např. dáváním se na 
stranu anonymní většiny. Proto můžeme, alespoň nyní, tuto část 
popisu uzavřít poznatkem, že sebereflexe je u klientů 
vyžadujících psychosociální rehabilitaci svým zaměřením 
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převážně negativní sebekonfrontací, kterou je zapotřebí uchopit 
a proměnit v její opak. U některých disponovaných jedinců je 
viditelná snaha tuto sebekonfrontaci přemáhat agresívní 
sebeprojekcí. Jde tedy prokazatelně o etiologický výsledek 
procesu vývoje, kde se odhaluje neukotvené Já, prosazující se na 
úkor jinak běžně zvládaných potřeb. U klientů v programu 
psychosociální rehabilitace však musíme počítat s nižším 
předpokladem odstranění těchto jevů a tudíž počítáme s vyšším 
předpokladem pouze dosahované úpravy z důvodu zpravidla již 
nadále celoživotně přítomné diagnózy. 
     Jelikož období latence (6 – 10 let) představuje časový úsek, 
ve kterém dítě fundamentální pozornost přesouvá směrem  
k rozvoji kognice, a to zejména s důrazem na logiku myšlení, 
stávají se události prožité do tohoto časového úseku (0 – 6 let) 
součástí nevědomí. V tomto rezervoáru minulých zážitků se 
udržují všechny nedořešené konflikty (infantilé) ve své původní 
dynamice, tedy síle k prosazení. Jejich čas přichází jakmile se 
vývoj posune od pudů k sebepoznání a odtud, dále k první 
významné sebereflexi (adolescence), podržující již pevně 
všechna tři časová pásma, co by součást vlastní a pro někoho 
obtížně smiřitelné existence. Negativní zážitky z dětství potom 
mají tendenci vystupovat a opět se hlásit o slovo, o svoji 
pozornost. V tomto smyslu se stávají obtěžujícími, ba 
překvapujícími a horečně potlačovanými fragmenty vlastní 
minulosti. Od běžného neuroticismu, tedy osobní 
nespokojenosti, tak sledujeme u klientů etiologii, která už si 
vynucuje svými symptomovými znaky zaměření na 
diagnostikovatelná kritéria, mnohdy odbrzďující celoživotní 
schéma duševní újmy, korigovatelné pouze s přechodným 
úspěchem. V tomto smyslu se současný biologický výzkum 
zaměřuje rovněž na genetické vysvětlení daných obtíží, kterým 
by bylo možné lépe zvládat celkový přístup k pacientům. 
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§5.  PRE-SYMPTOMATICKÉ ZNAKY DUŠEVNÍCH  
    PORUCH ADOLESCENTŮ 

V tak zvané preventivní psychologii se nachází oblast zkoumání 
(pozorování) zaměřená na takové behaviorální fenomény 
(znaky), které mohou, jako spojení „kritéria vývoje“ a „kritéria 
abstrakce“, odhalovat a popisovat možné patologie v duševním 
životě adolescentů. Tento přístup, samozřejmě, klinická 
psychologie uplatňuje rovněž ke všem věkovým skupinám. 
Adolescence je, ve srovnání k prostému dětství, dospělosti, nebo 
seniorskému věku výjimečná svojí sociální citlivostí (někdy až 
přecitlivělostí) a vysokým sklonem k potřebě integrace (někam 
patřit). Klienti sami aktivně vyhledávají nejrůznější 
interpersonální vztahy a situace a s tím spojené aktivity. Začínají 
prosazovat vlastní, již více sofistikované názory, dostavují se 
prvotní zklamání z osobních nezdarů v interpersonálních 
vztazích, začínají se projevovat uvědomované a hůře zvladatelné 
výkyvy nálad, a ze strany dospělých roste tlak na osobní 
odpovědnost, morální závazky, stejně jako nabývají na svém 
významu společenské požadavky ve smyslu: „žít ve shodě se 
zákonem“. Život obecně, jeho existenciální statut, se komplikuje 
navíc nemalou mírou soutěživosti, stejně jako postupně 
nabývaný fakt, že tento jedinec bude ve svých rozhodnutích, 
postojích a odpovědnosti, navždy sám. Míra subjektivně 
prožívané spokojenosti / nespokojenosti se bude opírat o úspěch 
v naplněnosti / nenaplněnosti osobních ambicí, partnerských 
vztazích, či v profesním uplatnění. Všechny tyto okolnosti budou 
dále vytyčovat vnímání vlastní budoucnosti z momentu takto, 
přítomně odhalovaných (tedy vědomím a sebereflexí 
evidovaných) okolností. Výše popsané nároky, jako vnímání 
osobní reality, budou spoluurčovat vlastní „orientaci ve světě“ 
společně s dosaženým stupněm chápání, a to - tak zvaného: 
„vyjasnění existence“ (Karl Jaspers). 
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     Pre-symptomatické znaky se mohou projevit, oproti dříve 
vnímané psychické pohodě častějším upadáním do nejistot (pre-
panické ataky), pesimismu (pre-depresivní znaky), popřípadě 
celkovou desorientací v motivech (pre-schizoidní pozice). Samy 
o sobě ještě nemusí znamenat, že by mělo jít o nějaký duševní 
problém. Ten na sebe upozorňuje nejtransparentněji v okamžiku 
negativně udržovaných kompenzačních způsobů zvládání, těchto 
jinak běžných situací v průběhu každodenního života.  
     V těchto souvislostech lze položit ještě otázku, zda může 
existovat tak zvaně: „post - symptomatická psychologie“, 
sledující pozůstatky duševní poruchy v systému: vnímání, 
myšlení, prožívání a chování, po úspěšném zvládnutí 
psychoterapie pacientem.  
     Negativitou, tedy v návaznosti na výše zmiňované 
kompenzační aktivity je na mysli zveličování, sebelítost, fixace 
na osoby, které „mají pomoci“ se z  osobního problému dostat, 
alkohol, drogy, agresivní odbržděnost, přehnaný kriticismus vůči 
okolí, atd. Současně s těmito projevy přichází zanedbávání 
vzhledu a hygieny, nadměrné pochybování o smyslu bytí, 
sensitivně emotivní přecitlivělost na kritiku přicházející z okolí, 
ztráta kontaktů, sebeizolace, a to vše s všemožně vyjadřovanými 
„důvody“, proč „to, či ono nejde“, je „špatně“, atp. Tato 
nepohoda se časově protahuje a prostupuje dále i fysiologickými 
funkcemi (příjem potravy, spánek a traumatické sny, bolesti 
hlavy, nauzea, celková únava a nesoustředěnost s nechutí učit se, 
snížená schopnost pamatovat si), obtíže upozorňující na 
zhoršené fungování autoimunitního systému, či jinak 
destabilizovanou psychosomatickou homeostásu (např.  
v hormonální produktivitě). I tak se tyto uváděné obtíže mohou 
stát jen přechodnými, bez toho, aby bylo nutné vyvozovat z nich 
závěry spojené s diagnostickými jednotkami duševních poruch. 
Úprava životního stylu (tedy ve smyslu „orientace ve světě“  
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a „vyjasnění existence“ v režimu psychosociální rehabilitace), 
může často navodit optimální psychickou stabilitu, aniž by 
docházelo k nevhodné progredaci směrem k propuknutí duševní 
poruchy, nebo k chronisujícím psychosomatickým obtížím. 
 
 

§6.  KOMENTÁŘE K VYBRANÝM VÝZKUMNÝM 
ZPRÁVÁM A ČLÁNKŮM ODBORNÝCH ČASOPISŮ  

„ČESKOSLOVENSKÁ PSYCHOLOGIE“  
A „PSYCHIATRIE“ 

Jak z vývojového tak z výzkumného a terapeutického hlediska je 
vždy vděčným tématem, jestliže se jednotlivci nebo týmy věnují 
bádání v oblasti emocí a z nich plynoucích vztahových konfliktů, 
jako prekurzorů ovlivňujících jak celkové psychické nastavení 
klienta (případně probanda) v osobní rovině, tak v rovině 
zmíněných vztahů, nebo také v oblasti sociálně-interpersonální. 
Přehledový článek, uveřejněný v časopise Psychiatrie (2015/2) 
na téma: Vztahová vazba a regulace emocí, implikace pro 
psychoterapii, autorů Milan Drozd a Kristýna Drozdová svým 
záběrem splňuje všechny parametry aktualizačního příspěvku, 
odrážejícího současný stav tématu. Autoři podrobně odkazují na 
nedávné zahraniční studie v této oblasti a po té se věnují 
jednotlivým vybraným okruhům ponorem do odpovídající práce 
daných směrů a škol. Za hlavní okruhy jmenují zejména 
dyadickou regulaci emocí v souvislosti dítěte a blízkostí pečující 
osoby a odtud autoregulaci emocí. V poukazech na 
psychoterapeutickou práci vyzvedávají, mj: KBT přístup, 
psychoanalýsu, a dále experienciální směry (humanistická, 
rogersovská, focusing aj.). V závěru se oba autoři shodují  
v názoru, že vztahová vazba a regulace emocí jsou nedílnou 
součástí psychoterapeutické praxe.  
     V tomtéž čísle jmenovaného časopisu (str. 88 an) nalezneme 
článek Změna intrapsychických pracovních modelů v rámci 
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psychoterapeutického působení na děti (aut. Martina Pálková, 
Peter Pöthe). Za základní přístup autoři jmenují vztahové 
bezpečí dítěte s matkou a dokládají stejné východisko např. 
důrazem na studie Bowlbyho. Shodně odkazují na fakt, že: 
„Emoční zkušenost dítěte sdílejícím s matkou dezorganizovanou 
vazbu se ukládá do implicitní paměti v podobě 
dezorganizovaného vnitřního pracovního modelu, který následně 
motivuje a řídí jeho chování ve stavu ohrožení“. (Tamtéž str. 89, 
odst. III.) Tato teze se dá chápat za programovou pro celý další 
vývoj obsahu článku. Text je doplněn kazuistickým odkazem, 
což celou možnost porozumět jednotlivým pasážím tématu 
významně usnadňuje. V závěru (Diskuze) potom autoři 
vyhodnocují svá pozorování a dokládají, že: „…aby došlo ke 
změně pracovního modelu, ke změně vztahování se k sobě a ke 
světu, je podle našeho názoru důležité, aby klient (dětský klient – 
pozn. AJ) mohl objevit a zažít jiné možnosti vztahování se  
k druhému, ve vzájemně sdíleném přítomném okamžiku, zejména 
v implicitním a neverbálním modu.“ (Tamtéž str. 94) 
     Nutno přiznat, že další článek zmíněného čísla časopisu (str. 
110 an) na téma: Terapeutická zástupná rodinná péče a teorie 
citové vazby: jak zvětšovat jistotu vnitřního zázemí – zkušenosti  
z Francie (Martin Pavelka, Richard Pascal) má výjimečné 
postavení, neboť právě tyto poznatky napomáhají zásadně měnit 
zaběhnutá klišé v přístupech, kterých jsme v našem prostředí 
často svědky. Autoři upozorňují na již letitou zkušenost 
francouzských odborníků s tímto přístupem, neboť se v tomto 
regionu rozvíjí od šedesátých let a má svoji kontinuální 
návaznost. Informace zahrnuje jak právní a sociologické 
náležitosti spojené s daným tématem (v mnohém významně 
poučné), tak i dopady, které v rámci psychopatologie vznikají, 
jestliže dítě žije s rodiči, kteří se sami ocitají v nějaké 
diagnostické oblasti obtíží s vlastní psychikou. V části nazvané 
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Specifické klinické pole autoři na podkladě uváděných kazuistik 
zdůrazňují neochotu rodičovské spolupráce (problém, až na 
výjímky známý rovněž z našeho prostředí) a s tím spojené 
uplatňování sociálně terapeutických nástrojů (přístupů) pro 
zlepšování situace. Článek potom v této souvislosti zmiňuje 
přehledem celkovou organisovanost jednotlivých pracovišť ve 
Francii, čímž podává komplexní informaci jak o psychosociální 
problematice tohoto fenoménu ve společnosti, stejně jako 
upozorňuje na důležitost vydávat se tímto směrem rovněž  
v našich podmínkách terénní, či ambulantní práce. Předkládaný 
text tak může být pro mnohá současná pracoviště, napojující se 
na reformní ideje v psychologii, nespornou inspirací. 
     Ze zcela jiného prostoru potom vystupuje článek uveřejněný 
v časopise Československá psychologie (1/2017): Zvládání u dětí 
a dospívajících po léčbě onkologického onemocnění a jeho vztah 
k výskytu depresivní symptomatologie (aut. Tereza Blažková, 
Marek Blatný, Martin Jelínek, Veronika Koutná, Tomáš Kepák). 
Jak už z názvu plyne, jedná se o předběžné sdělení vycházející  
z osobní nebo týmové zkušenosti práce s danou problematikou, 
tedy nikoliv o uzavřený výzkum. Základní konstatování, že 
onkologické onemocnění i po svém vyléčení dopadá na psychiku 
dítěte, či adolescenta a jeho okolí, zejména rodiče zvýšenou 
zátěží, projevující se tendenčně upadáním do depresivních nebo 
chronicky úzkostných stavů je výchozí. Zvládání těchto zátěží se 
odehrává ve vlnách (str. 44), kdy naděje střídá pocit bezmoci  
a bezperspektivnosti. Samotná strategie zvládání těchto obtíží, 
oběma stranami (str. 45 an) je nesena vyšší incidencí depresivity 
u adolescentů. Prokazují se u nich proto rovněž vyšší skóre 
vyhýbavých aktivit, naopak v období remisí inklinují jak děti tak 
dospívající k přijetí své nemoci. Tak zvaná longitudinální studie 
QOLOP (str. 46 an) poukazuje na to, že subjektivita zvládání 
těchto obtíží je spojená s proměnnými vycházejícími z emoční 
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podpory okolím, podněcující celkovou spolupráci při léčbě nebo 
při následné doléčovací strategii. Soubor je doplněn kazuistikou, 
přehledovými tabulkami a grafy významně upřesňujícími 
empiricitu předkládaného sledování pacientů. Na závěr (str. 54) 
autoři uveřejnili sympatickou poznámku, v níž se věnují Limitům 
a východiskům pro další studie pro případ realizace navazujících 
výzkumů obdobného zaměření. 
     V roce 2016 v prvním čísle vydaní časopisu Psychoterapie 
byl otištěn článek na téma - Povolání: rodinný terapeut (David 
Skorunka). Jako zvláštnost této práce (str. 36 an) vidí autor 
zejména fakt, že se klientská struktura (rodina nebo ti její 
členové, kteří příjímají terapii tohoto druhu) neshoduje nejčastěji 
v ochotě spolupracovat. Tento moment je vždy prvotním 
nárazem, který dané mikrospolečenství ze sebe vyzařuje a odkud 
pramení buďto rychlá nebo zdlouhavá cesta k navázání 
terapeutického vztahu. Tento fakt je spoluurčen jak vlastní 
motivací, tak očekávaními (str. 37), která jsou vlastním 
výsledkem rozdílnosti interních názorů. Zajímavý je potom  
i praktický přehled výroků, s nimiž rodina k terapeutovi přichází 
a kterými si z vlastního problému dělají problém vnější, např.: 
„Mysleli jsme si, že byste s tím mohl něco udělat“ (str. 38). 
V části nazvané: Terapeutická aliance v rodinné terapii, lze 
vyhledat praktické informace o dohodách, usnadňujících 
celkovou spolupráci rodiny s terapeutem a rodinných členů mezi 
sebou. Tedy, tato aliance se poněkud liší od párové nebo 
individuální terapie a terapeutického vztahu s psychologem. 
Autor dále nezapomíná rovněž na důležitý popis sebereflexe: 
Prožitky a myšlenky terapeuta (str. 39). Za nejdůležitější lze 
považovat zejména sebereflexi terapeuta, kterou vyhodnocuje 
vlastní věcnost v přístupu k původnímu zadání a s tím související 
postup směrem k celkovému zlepšování rodinných vztahů. Část 
nazvaná: Dovednosti/Kompetence (str. 41), se věnuje profesním 
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dovednostem terapeuta. Jsou jimi potom zejména: percepce  
a observace, koncepce a teorie, exekutivní schopnosti (tamtéž). 
Vedle těchto dovedností jsou to potom rovněž, dle autora - 
životní zkušenosti (sebezkušenost) a supervizní schopnost (str. 
43). Celkově se článek tedy detailně zabývá jasně přehledovým 
obsahem moderních přístupů k rodinné terapii a přesahuje svým 
zpracováním směrem k vytváření nových otázek, přímo 
spojených s tématem. Chvály hodné je rovněž sestavení přehledu 
současné zahraniční literatury a pramenů, použitých k danému 
článku a svým zaměřením použitelných rovněž k dalšímu 
rozvedení, které by jistě stálo za to, aby bylo systematicky 
vypracováno, neboť toto téma je jedním z nejméně 
frekventovaných, alespoň, co se týče odborných článků, nebo 
knih, reflektujících tuto problematiku z našeho, tedy domácí 
prostředí. 
     V časopise Československá psychologie (2/2017) máme hned 
několik statí, které se zabývají tématy důležitými rovněž pro náš 
záměr. Jako první uveďme článek: Rodinná paměť (Irena 
Sobotková, str. 144 an). Už názvem článku se asociačně vracíme 
k Freudově stati nazvané Rodinný román, kde autor poukauzuje 
na zátěže předávané rodinnou „tradicí“ a udržované jako stigma, 
pod které je aplikována kdejaká psychická situace, jak jejich 
jednotlivců, tak rodinných příslušníků a je dále tímto stigmatem 
vysouván „obecně“ zdůvodňovaný model zátěže, i když doba 
dávno pominula a reálné faktory již přestaly působit.  
V souvislosti s obsahem svého článku autorka uvádí klíčová 
slova, jako: rodinná výprávění, rituály a identita. Při té 
příležitosti neopomíjí zmínit Maurice Halbwachse a jeho pojetí 
rodinné paměti, co by součásti paměti kolektivní. Nejčastěji se 
potom rodinná paměť spolupodílí na podvědomé nespokojenosti 
s osobním bytím, neboť udržuje v povědomí negativní zátěže  
a osciluje na hraně, která tyto znaky udržuje při životě. (Možno 
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říci, také podle osobní zkušenosti, že to, co se vydává za 
rodinnou paměť bývá často jen výsledkem působení tzv. krycích 
vzpomínek – poznámka - AJ.) Pozitivní faktor ovšem autorka 
vidí u rodinné paměti v tom smyslu, že často působí jako 
stmelující prvek (všichni členové rodiny trpí obtížemi  
a vzpomínkami, které jsou jim z jejich prostředí známé a oním 
udržováním jejího obsahu ve zpřítomňování dochází  
k dynamicky aktuálnímu propojování jejích jednotlivých členů). 
Na základě této rodinné paměti dochází potom k tomu, že při 
setkáváních, společných akcích je zohledňován prvek osobního 
prožitku některého zvlášť citlivého člena rodiny a tomu 
odpovídající způsoby chování, či mluvy ostatních členů rodiny, 
jinými slovy – ohleduplné zacházení. I to však může mít své 
stinné stránky, neboť ne všichni rodinní příslušníci jsou ochotni 
takový přístup realizovat, akceptovat jako jistou míru 
přizpůsobení, nebo naopak zakoušet na sobě, jako v jiném 
ohledu, projevovanou lítost. Může tak jít nejen o komunikaci, ale 
stejně tak o zacházení s věcmi, jako dávno převzatými dary  
a jejic zvýznamňování pro duchovně-hodnotovou soudržnost 
rodiny. Paměť rodiny je tedy složitý komplex dávných nebo 
přítomně se odvíjejících událostí, které se vzájemně prostupují  
v ne zcela srozumitelných obsazích mezi jejími členy a přesto 
zásadně ovlivňujících tak vůbec celkovou atmosféru soužití.  
Z terapeutického hlediska je možno chápat tento problém za 
zvlášť významný, jestliže chce být porozuměno pozadí nastalých 
rodinných konfliktů. Jako vcelku zásadní součást tohoto 
problému zde nadto vystupuje ještě mezigenerační hodnotový 
problém, který celou věc komplikuje přehlížením, či 
zlehčováním minulosti jako takové. 
     Z dnešního pohledu multikulturality je přínosný několika 
stránkový text na téma: Význam rodiny v procesu akulturace 
(Lenka Malá, Lenka Šulová, Československá psychologie, 
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2/2017, str. 156 an). Dimenze kontrastu mateřské kultury  
a kultury hostitelské představuje palčivý problém, neboť zakládá 
nutnost adaptace, změny ve způsobech jednání, prožívání atd., 
popřípadě asimilace. Článek rovněž zmiňuje zásadní model 
kontrastu jako jsou menšina a většina, nebo otázky akulturačních 
podmínek, akulturační strategie, akulturační orientace. 

-----     -----     ----- 
 

V přehledu, který byl shora nastíněn bychom mohli pokračovat, 
což by ovšem nadále již neplnilo účel, pro který je tato knížka 
svým sepsáním zamýšlená. Šlo zde jen o poukázání na nutnost 
téma, jež je v názvu našeho titulu prolnout odkazy na současnou 
produkci v našem prostředí a vhodnost všechny dostupné 
informace konfrontovat s již dosaženými výsledky bádání nebo 
jinak zvládnutými závěry, vyplývajícími z práce dalších 
odborníků v praxi. Otevřenost diskusi v jakémkoliv ohledu, činí 
badatelskou nebo terénní práci v psychologii nebo 
psychosociální rehabilitaci zásadně schůdnějšími a rozhodování 
jistějšími, jestliže je dále i ochota k modifikaci, či aplikaci, 
kterou si vyžaduje aktuálně konkrétní stav věci, tedy potřeba 
přístupu ke klientovi. 
      Naším zájmem je, interpretovat vývojové faktory  
v ontogenezi z pohledu normy a patologie. Uváděné články mj. 
poukazují na to, že není-li dávána zvláštní pozornost těm 
tématům, která interpretují, tak vlivem dlouhodobého nebo  
i krátkodobého působení se mohou rozvíjet, zejména  
u predisponovaných jedinců symptomové shluky, díky nimž je 
jejich duševní stav podhodnocován frustračními náběhy. Jednou 
je to působením nezvládnutých vztahových vazeb, jindy 
nezvládnutými potřebami změn v terapeutickém působení, nebo 
nesprávným vyhodnocením rodinné paměti, např. jejím 
přehlížením. 
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§7.  PSYCHOANALÝSA A VÝVOJOVÁ  
PSYCHOPATOLOGIE V KLINICKÝCH SITUACÍCH 

V rámci tématu, který je tu dán názvem, budeme dále 
respektovat základní psychoanalytické názvosloví, metody 
přístupu a interpretace. Nutno předeslat, že současnou 
propracovaností psychoanalýsy v klinické praxi lze její poznatky 
fragmentárně využít také v oblasti těch diagnós, které zahrnují 
rovněž organické duševní poruchy nebo poruchy kognitivních 
funkcí. Psychoanalýsa a psychiatrie se dnes prostupují daleko 
více než tomu bylo v minulosti a Freudův postesk stran jejich 
vzájemné odtažitosti už v tomto případě dávno neplatí. Můžeme 
totiž zřetelně na klientech s celoživotní psychologicko 
psychiatrickou diagnósou sledovat, v daleko větší míře 
nejrůzněji manifestované obtíže, odpovídající psychoanalytic-
kému způsobu zdůvodnění jejich průběhu. Psychoanalýsa tedy 
zvládá vysvětlovat důvody vnímání, myšlení, prožitků, řeči, 
motivací a jednání, které jsou součástí duševních poruch, jako 
např. alzheimerismus, závislosti na substancích (zvlášť v době 
odvykacího režimu a jeho kompenzací) a zejména v rámci těch 
vývojových faktorů, které se staly předmětem zájmu  
v souvislosti s problematikou symptomatologie a její proměnné 
v individuálním zvládání diagnósy, přetrvávající jako stav vždy  
a pouze modifikované výchozí duševní nemoci. 
     Míra založeného konfliktu je buďto reálná nebo se klient do 
systému založených konfliktů stilisuje. Je to opěrný bod, který 
pomáhá k vyjasnění vlastní situace (existence - K. Jaspers). Tam, 
kde to schopnost sebereflexe dovoluje, tato „vědomost“ o sobě 
samém vždy spoluzahrnuje: 1. autostigmatisaci jako tendenci  
k výlučnosti, 2. hledání cest k uzdravení a pomoci (mnohdy 
alespoň stále se opakujícími dotazy adresovanými do okolí),  
3. výkyvy nálad. V těchto bodech lze uplatnit: problém libida, 
oidipský konflikt, obranné mechanismy, přesun, systém působení 



Vývojová psychologie v normě a patologii  
Etiologie duševních poruch ze založeného konfliktu 

	
33	

	

Já – Nad já – Ono, nevědomí, autoerotismus a obsese. Moderní 
psychoanalytické přístupy jsou doplňovány o biologické faktory. 
     Otázkou zůstává, co lze považovat za „klinickou situaci“, 
která může být odpovídajícím způsobem přijímána za 
dostatečnou v rámci vykazatelnosti takových dat, která se budou 
moci respektovat, co by dostatečně upřesňující výchozí záměr  
a současně překračující směrem k vytváření nových otázek. 
Každý psycholog v těchto souvislostech ví, že slovo „závěr“ 
nebo „vyvození“, případně „stanovení“ (např. podmínek pro 
splnění vyslovit se k diagnóse) je „podnik“ tak relativní, že je 
nanejvýš, zejména v počátku spolupráce s klientem vše na 
úrovni hypotésy. Budeme-li chápat práci v terénu nebo  
v zařízeních se zaměřením na psychosociální rehabilitaci za 
součást pozorování, více-méně v přirozených podmínkách  
a shromažďování „výsledných“ dat (v anonymitě) za součást 
odpovědí na stanovené otázky z předešlého klinická zadání jako 
dostatečně průkazné o aktuální psychické situaci vybraného 
člověka s duševní zátěží, potom přidáme-li k těmto „výsledkům“ 
srovnávací materiál (z osobní biografie klienta – tedy jeho 
vývojové faktory) je možné říci, že hodnota poznatku, byť jen 
fragmentárně, odpovídajícím způsobem zajišťuje naše chápání 
„aktuální klientovy psychické situace“.  
 

Účastník režimu psychosociální rehabilitace je člověk,  
který je sebereflektívně zvědomován  

a příváděn do reality. 
 

     Založeným konfliktem nejčastěji u klientů vyžadujících 
psychosociální rehabilitaci není z osobní biografie dávného 
dětství vystupující sféra symptomů, ale v průběhu života 
rozvíjeného v adolecenci nebo rané dospělosti, nastalé 
neurobiologické (rozvoj predispozice k duševnímu onemocnění 
ve vyšším věku, odbržděná mimořádnou fysickou nebo 
psychickou zátěží, např. studium na VŠ), nebo traumatologické 
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okolnosti (autohavárie, účast při požáru), nějčastěji s obtížným 
návratem do plného duševního zdraví ve své původní formě. 
Přesto, realisovaný obranný mechanismus jako součást vnímané 
psychické újmy, vycházející z přirozeného sebesrovnávání mezi 
zvládanou a nezvládanou skutečností v každodenním životě 
spoluurčuje symptomové znaky, jimiž se daná újma manifestuje. 
Máme tak před sebou dvojí vývojové hledisko: 1. prostý vývoj  
v rámci ontogenese a 2. vývoj symptomů. Ontogenese zahrnuje 
osobnost jako celek a její psychické variety ve srovnání  
s předpokládanou normou vlastní věkové skupiny a vývoj 
symptomů potom jakousi pomyslnou dělící čáru, která odkazuje 
na tuto ontogenesi do momentu propuknutí onoho psychického 
onemocnění a následný sebevývoj v rámci této nemoci jako 
takové. V některých případech to ovšem znamená, že potom 
pracujeme s klientem, kde se založené konflikty kříží, nebo 
násobí ze dvou zdrojů: 1. z doby přirozeného sebevývoje a 2. od 
momentu, který se stal spouštěčem psychické újmy více méně 
z mechanických důvodů (duševní, fysická zátěž, nebo 
traumatologická situace, zejména úrazy hlavy atp.). Jako příklad 
lze uvést klienta v režimu psychosociální rehabilitace, který 
pocházel z neúplné rodiny, kde chyběl otec a matka ve 
výchovných přístupech selhávala tím způsobem, že za jediný 
argument ke zvládání komunikace považovala trest a bití. Do 19 
let klient procházel tímto labyrintem ambivalencí vůči ženám, 
které narůstaly na své intenzitě. Když si udělal řidičský průkaz  
a seznámil se s dívkou, která jej přesvědčovala o tom, že rychlá 
jízda je nebezpečná, chtěl jí přesvědčit jediným způsobem, jak 
má věc pod kontrolou, a to, že prostě šlápnul na plyn. Po 
několika stovkách metrů nezvládl řízení a udělali několik obratů 
směrem do pole. Oba přežili, dívka bez následků on s těžkým 
poraněním hlavy, které přivodilo nefunkčnost hypofýsy. Jeho 
duševní stav se zásadním způsobem změnil. S dívkou se po této 
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události již nikdy nesetkal. Přišel o zaměstnání a postupně se  
u něj dostavovaly stále vážnější výkyvy nálad, nerealistická 
přání a utkvělost setkat se s dívkou a omluvit se jí i jejím 
rodičům. Celkový obraz osobnosti tohoto klienta se vyznačoval 
úplnou dezorganizací denních aktivit, neochotou podstupovat 
režimovou léčbu a náběhy k suicidálním myšlenkám. 
Celoživotní zátěž, která byla vyvolána uvedeným traumatem 
byla z pohledu neurologů již nevratná a korekce psychického 
zdraví pouze redukovatelná v rámci kognitivně rehabilitačních 
přístupů do přijatelně stabilizovaných výsledků, kdy se klient po 
nějakém čase začal zajímat o zaměstnání a společenský život  
v míře, na kterou stačil. Výsledná sebereflexe potom spočívala  
v tom, že ženám je nutné se vyhýbat a mít se před nimi na 
pozoru, protože jsou zlé (v porovnání se snahou omluvit se, se 
tedy jedná o ambivalenci) a dále, uzdravit se takovým způsobem, 
„abych mohl vystudovat školu, kde se učí o astronomii“ a stát se 
programátorem v nějakém kosmickém centru“. To že klient na 
severu Čech vůbec získal pracovní místo ve firmě, která mu 
mohla poskytnout jednoduchou a bezpečnou činnost u pásu, bylo 
již samo sobě pro pana Pavla a pracovníky daného zařízení 
nemalým úspěchem. 
     Z uvedené kazuistiky pro nás dále plyne nutnost při 
verbálním projevu sledovat symptomové útvary klienta, které se 
promítají do interaktivních souvislostí zejm. v meziosobních 
vztazích, situacích, na úrovni klientova sebehodnocení.  
V průběhu psychosociální rehabilitace, která byla kazuisticky 
výše nastíněna, docházelo dále k těmto situacím: 1. při osobním 
kontaktu s pracovníkem, ženou, měl pan Pavel dva postoje – 
první, že zmlknul, stáhnul se do sebe a submisívně, až 
s přehnanou ochotou a zájmem o přesnost konal, co bylo 
předmětem zadání, spontánně se hlásil k navyšování počtu 
činností (úkolů) např. tím, že si bral jako za své kontrolu zavírání 
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oken a úklid po skončení práce v místnostech psychosociální 
rehabilitace; dále prvotní „pozitivní fixace“ na pracovnici 
psychosociálního zařízení se postupně měnila stále víc v situaci, 
kdy měl náběhy na její kritiku, k níž objektivně nebyl důvod. 
Pan Pavel totiž manipulativně, když dokončil společnou aktivitu, 
napomáhal tomu, aby byl pochválen pouze touto pracovnicí  
a výhradně, když u toho byli i ostatní klienti. 2. Další řadu jeho 
obtíží nesly stále dokola vedené řeči a otázky stran toho, jak  
a kde se dá studovat astronomie, kolik takové studium stojí 
peněz, zda-li někdo nezná osobně někoho, kdo tento obor 
v minulosti již studoval, a jak se vlastně studuje astronomie, 
nebo kolik jazyků je k takovému studiu zapotřebí znát?  
Z psychoanalytického hlediska bylo postupně stále zřetelněji 
znát, že astronomie a „vzdálené světy“ potom zvlášť, byly ve 
skutečnosti krycím manévrem umožňujícím klientovi ve 
fantasiích zapomínat na trestající matku a oddávat se představám 
„o lepším bytí“. Astronomie dál potom byla i sublimačním 
prvkem, dokázat matce své schopnosti a „vykoupit se“ z jejího 
„sevření“ uznáním a přijetím vlastní osobnosti. 
     Ambivalence v libidinósních postojích se u pana Pavla nesla 
v duchu „odporu“. Se ženami se nebavil, vyhýbal se kontaktu  
s nimi - při skupinových setkáních nikdy neseděl tak, aby se 
nacházel po boku vedle nějaké ženy - kromě toho, se při 
individuálních rozhovorech zmiňoval o zájmu oženit se a mít 
děti. Takto oživovaný oidipský konflikt se nadto ještě 
manifestoval během pracovních kontaktů s již zmíněnou 
pracovnicí psychosociální rehabilitace pozvolna nabývaným, 
výše uvedeným přenosem. Když došlo na osobní kontakt pana 
Pavla se zaměstnankyní za účasti třetí osoby, která supervizorně 
nastalé konflikty s oběma aktéry verbalisovala, tak klient uznale 
přijal hodnocení své situace (za stejné sebereflexe pracovnice)  
a od nejrůznějších invektív upustil uznáním, že atmosféru mezi 
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nimi sytil nerealistickými představami, které byly navíc součástí 
vzpomínkového mteriálu na trestající matku.  
     Jáský princip se rovněž projevoval, a to pozitivně, když pan 
Pavel opakovaně vyjadřoval k celé situaci postoj založený na 
nutnosti nezapomínat na pravidelnost v systému učení a vůbec  
v přístupech, které mají člověka někam posunout. Tento rigidní 
zájem byl ovšem jen ozvukem přísnosti s níž byl matkou 
vychováván a kontrastoval s jinak nápadnou desorganisovaností 
v každodenních aktivitách, jen velmi sporadickým dodržováním 
času schůzek a dohod, a konečně také s celkovou kulturou 
upravenosti vyzáže. Principy Já a Nad-já tedy byly obsaženy  
v klientově psychice, ovšem nedocházelo k jejich „komunikaci“. 
Každý z principů stál osamocen bez toho, aby s ostatními částmi 
duševního života navazoval kontakt a stával se součástí 
provazovaných okolností, jejich vyhodnocováním, atp. Konečně 
princip tzv. Ono (Id) se nacházel uschován ve všech 
souvislostech spojených jednostranně s čímkoliv, co se u pana 
Pavla dotýkalo astronomie. Toto sublimované libido se chránilo 
přijmout jakoukoli personální blízkost ženy a pozvolna se 
rozšiřovalo také ve vztahu k mužům, s nimiž, pod nejrůznějšími 
záminkami, rušil přátelské vztahy. Přesto si pan Pavel na 
samotu, jako takovou nestěžoval, naopak všemožně vyzvedával 
její „přednosti“. 
 

§8.  TÉMATICKÉ POZNATKY ZE ZAHRANIČNÍCH  
PRAMENŮ SOUČASNOSTI 

Není pochyb o tom, že srovnávacím studiem českých  
a zahraničních autorů získáváme encyklopedickou vědomost  
a snadnější přístup k výběru vhodné techniky při práci  
s klientem. Německo, Francie, Velká Británie a USA si v tomto 
ohledu drží svá prvenství, jak v oblasti počtu nakladatelství, tak 
v kvalitě studijních programů, které jsou schopny inspirovat  
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k praktickému využití. Za všechny jen výběrem jmenujme: 
Springer international publishing, Schattauer Verlag, Verlag 
Psychologie Hogrefe, Oxford University Press, Cambridge 
University Press, Harvard University Press, Huber Verlag 
Psychologie…, tedy alespoň ty, které jsou součástí vybavení 
soukromé knihovny autora tohoto příspěvku. To, co nám mohou 
zahraniční prameny poskytnout, je především barevnost témat  
a jejich věcné ohraničení. Z posledního desetiletí a potom i zcela 
aktuálně zaujaly zejména autoři: Justin Amery, Praktický 
průvodce dětskou paliativní péčí (pro doktory a zdravotní 
sestry…), Praha 2017 (překlad původního vydání třetí revize 
anglického textu z roku 2015); Christiane Bremsová, Dětská 
psychoterapie a poradenství – komplexní průvodce, Praha 
(Triton) 2018 (původní vydání 2008, třetí edice, překlad 
anglického textu); Guy Bodenmann, Lehrbuch Klinische Paar- 
und Familienpsychologie, Bern (Hogrefe) 2016, (původní vydání 
druhé edice 2013); Operationalisierte Psychodynamische 
Diagnostik im Kindes- und Jugendalter (Grundlagen und 
Manual), Herausgegeben: F. Resch, G. Romer, K. Schmeck – 
nakl. Hogrefe Freiburg 2016 (druhá edice v roce 2013; tato 
publikace je součástí širokého programu OPD-KJ-2); Roman 
Bilberich et al., Existenzanalytische Psychotherapie mit 
Säulingen, Kindern und Jugendlichen (Grundlagen und 
Konzepte), Bd. 1., Wien 2015 (GLE Verlag – Gesellschaft für 
Logotherapie und Existenzanalyse); Roman Bilberich et al., 
Existenzanalytische Psychotherapie mit Säulingen, Kindern und 
Jugendlichen (Entwicklungsthemen und Diagnostik), Bd. 2., 
Wien 2015 (GLE Verlag - Gesellschaft für Logotherapie und 
Existenzanalyse), a další. 
 
Justin Amery, Praktický průvodce dětskou paliativní péčí (pro 
doktory a zdravotní sestry…) je v našich podmínkách ojedinělou 
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publikací již také z toho důvodu, že podnázev, který slibuje 
věnovat se zdravotnickému personálu nesleduje pouze obecná 
hlediska přístupu, ale zcela konkrétní, medicínsky odbornou 
péči. Tato pěti set stránková studie se věnuje (výběrem) tématům 
jako: Komunikace s rodinami, Jak ustát silné emoce, Jak si 
poradit s příznaky nemocí u dítěte v paliativní péči (bolest, stres, 
hydratace, problémy kolem výživy, polykacími obtížemi…), Jak 
si poradit se symptomy terminální fáse, Jak nabízet rodinám 
spirituální péči, Jak zvládat praktické záležiti po smrti dítěte. 
Kniha je velmi přehledná a dovolím si říci, že představuje  
v jistém ohledu nadčasově zvládnuté téma. Pokud se na obsah 
knihy podíváme z hlediska nejčistší humanity, je v ní patrné 
zejména to, že paliativní péče snese moment subjektivní lítosti 
pečujícího jen to té míry, než-li je zapotřebí jednat s praktickým 
ohledem ke klientovi a blízkým, kde je nutný lidsky 
profesionální přístup. V tomto směru je kniha Justina Ameryho 
nová a zásadně potřebná i v našich podmínkách rozvíjející se 
paliativní péče na všech úrovních, takto zaměřených aktivit. 
 
Christiane Bremsová, Dětská psychoterapie a poradenství – 
komplexní průvodce – nutno přiznat, že v rámci školní 
psychologie, speciální pedagogiky a obdobně zaměřených témat 
je náš knižní trh nasycen kvalitní literaturou. Co se však týče 
vlastního dětského psychologického poradenství, je 
vykazatelnost odborné literatury velmi nízká. Autoři jako 
Mojmír Svoboda, Kateřina Thorová a další tvoří v své 
vydavatelské produkci jen zlomek témat, která je v této oblasti 
stále nutné sledovat, rozšiřovat a modifikovat na aktuální 
potřeby pacientů i společnosti. Nebezpečí, že by se obsah knihy 
odborně i jinak vymykal našemu prostředí autorka překonává 
praktickým zaměřením. Mnohdy se u takto stavěných publikací 
jen těžko shodujeme s tím, jaký životní styl je popisován a do 
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kterého je pacient terapeuticky situován. Bremsová si všímá 
výhradně klinicky symptomových jevů a s nimi spojených 
nároků, jako např. uspořádání místností pro terapeutickou práci, 
kde dává zásadní důraz na pocit bezpečí.  
     Obsah knihy je v zásadě velmi přehledný: Úvodní otázky 
(např. - Vývojový kontext v dětské psychoterapii), Posuzování, 
Léčba, Ukončení. Pod tyto názvy se autorce vejde pět set stran 
podrobného textu. V závěru práce je pojednáno o problematice 
operantního podmiňování, což jako součást předvoje dětské 
KBT považuji za významný moment daného přístupu. 
 
Guy Bodenmann, Lehrbuch Klinische Paar - und 
Familienpsychologie - Učebnice klinické párové a rodinné 
terapie je svého druhu velmi moderním a stejně tak fundovaným 
souborem textů (415 stran formátu A4), které na sebe úzce 
navazují, čímž tato kniha splňuje přísná kritéria pro název, který 
si její švýcarský autor zvolil. Jeho záměrem je podat informaci  
o tom, že párová a rodinná terapie je svého druhu práce  
s mikrosociálním klimatem. Všímá si mj. také jiného druhu 
existenciálního prožívání u páru a u manželů, dále s tímto daný 
rozdíl i v oblasti společného plánování, atp. Bodenmann se 
nevyhýbá tématům jako kontroversi v komunikaci, zahušťování 
atmosféry soužití a její přechod do depresivní fáce, která učiní ze 
soukromí silně nehostinné prostředí s vysokou mírou 
proměnných, které se následně projevují až symptomovými 
obrazy (sebeizolace, podezřívavost, tendence k násilí, aj.). Knihu 
lze doporučit rovněž i proto, že se v ní autor zabývá podrobně 
dopadům párových, či manželských neshod na kvalitu vývoje 
dětí, pokud se v takovém prostředí pohybují. Neméně 
významnou součástí je také přehledné pojednání věnující se 
preventivním krokům k tomu, aby se případná krize 
neprohlubovala, nebo, aby se jí bylo popřípadě možné také 



Vývojová psychologie v normě a patologii  
Etiologie duševních poruch ze založeného konfliktu 

	
41	

	

vyhnout. Posun oproti českým autorům (Plzák, Kratochvíl) je 
citelný zejména v důrazu na postřehy z oblasti výzkumných dat. 
 
Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik im Kindes- 
und Jugendalter – Operacionalizační psychodynamická 
diagnostika pro děti a dospívající. Touto knihou dostává 
moderní psychoterapie a psychiatrie vskutku fundovaný nástroj k 
vlastním klinickým přístupům. Po svém popularitě a odbornou 
veřejností, takřka celosvětově (tedy i u nás realizovanými 
výcviky) uznávaná metodika, nejdříve určená psychoterapii 
dospělých, se nyní jako modifikovaný manuál dostává do 
kontextu k práci s dětmi a dospívajícími. Zachováno je přitom 
základní východisko přístupu: Vztah, Konflikt, Struktura, 
Jednání. Základní důraz je dán na osobně vývojový koncept ve 
vztahu k aktuálně věkově dosaženému limitu. Jako terapeutický 
přístup, respektuje rovněž OPD-KJ-2 psychoanalytický model, 
vycházející ze zkoumání založeného konfliktu a jeho 
přetavování nejrůznějšími obrannými a sublimačními mecha-
nismy do pacientovy přítomnosti. Vyzvedává dále, jako základní 
faktory, které je zapotřebí facilitovat: rodinu, školu, problém 
osobní svobody a jejího prožitku, popřípadě problém prvotního 
navazování přátelství nebo i sexuální zkušenosti, byť i jen na 
úrovni eroticky latentních vztahů, nebo jeho pouhé evidence  
v rámci prozatímního rozměru, který se pozvolna dostává na 
přední místa zájmu, a gender jako takový. Kniha je vypracována 
přehledným způsobem, bez zbytečných rušivých elementů 
zabývajícími se jinde často složitým názvoslovím nebo jinak 
technikami v celém spektru terapeutického labyrintu. Autoři si 
vystačí s běžným psychoanalytickým slovníkem doplňovaným 
zejména současnou terminologií, která je snadno srozumitelná. 
Tím se tento metodický průvodce stává dostupný každému 
zájemci o obor, pokud má za sebou již alespoň základní 
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psychologické vzdělání. To umožňuje, aby se přinejmenším 
poučné fragmenty stávaly postupně integrovanou součástí 
dalších přístupů a celý systém OPD-KJ-2 tak vhodně doplňoval 
mozaiku dnes úspěšně vedených klinických přístupů, majících 
právě psychoanalýsu za svůj základ. 
 
John Banmen, ed., Virginia Satirová, Psychologické eseje 1963 
až 1983, Praha /Triton/ 2016 (247 stran). Do našeho přehledu rád 
zařazuji soubor textů, které představují jak osobní názory  
a postoje, tak samostatná pojednání jedné z nejuznávanějších 
autorek rodinné a dětské psychologie, Virginie Satirové. Touto 
publikací je evidentně zaplněna mezera na našem knižním trhu. 
Co knihu významně posiluje v její informovanosti jsou 
nepřehlédnutelná úvodní slova dalších odborníků k jednotlivým 
statím Satirové. Tím se obsah textu zásadně aktualisuje pro 
současné potřeby modifikace. Výběr jednotlivých oddílů je 
proveden citlivě a s navazujícím zájmem pořadatele knihy 
(výběrem): Schizofrenie z pohledu rodinné terapie, Rodina jako 
terapeutická jednotka, Někdo tady chybí, Setkání s člověkem, 
Terapeutův příběh, aj. V úvodní předmluvě J. Banmena je 
rovněž otištěn známý dvanácti bodový růstový model, tak jak jej 
Satirová presentovala v rámci svého filosofického východiska  
a celkovém přístupu k rodinné terapii. Uveďme jen fragmenty:  
1. Lidé v podstatě směřují pozitivním směrem, jsou jedinečnou 
manifestatcí universální životní síly. 2. Tearpie se musí 
soustředit na hlubší úroveň než na symptom. 3. Změna je možná 
vždy. 4. Součástí terapie a změny je naděje. 5. Lidé se setkávají 
na rovině podobnosti a rostou na základě vzájemné odlišnosti. 
 
Roman Bilberich et al., Existenzanalytische Psychotherapie mit 
Säulingen, Kindern und Jugendlichen (Grundlagen und 
Konzepte), Bd. 1.; (Entwicklungsthemen und Diagnostik), Bd. 2.: 
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Existenciálně analytická psychoterapie kojenců, dětí  
a dospívajících je dvou dílnou publikací kolektivu autorů 
z klinických pracovišť v Rakousku a Německu. Svým 
zaměřením je předkládaný text důstojným přehledem toho 
nejlepšího, co se v daném klinickém zaměření, stejně jako 
výzkumu za poslední léta uskutečnilo. Pokud se autoři hlásí 
svým přístupem k existenciálně psychoterapeutickým 
východiskům, je tedy zřejmé, že se v jejich podání budou 
promítat zejména tři postavy: Freud, Frankl a Heidegger. 
Existenciální, shrnuto z obou svazků v jejich podání totiž 
znamená: vývojově kontextové bytí. Je, dle mého náhledu věci 
správné, jestliže se vývoj dítěte dnes nepřehlíží právě v rovině 
existenciální, neboť měl-li by takový trend pokračovat, potom by 
byla situace stejná, jako když Freud poukazuje na to, že v jeho 
době ještě málo kdo uznával existenci dětské sexuality. 
 
Melanie Kleinová, Závist a vděčnost a další práce z let 1946 – 
1963, Praha /Triton/ 2005 (408 stran): jako poslední titul, nelze 
vynechat témata, které jak-jinak než kontroverzním způsobem v 
dětské psychiatrii rozvýřila i u nás, celoživotní přítelkyně Anny 
Freudové – Mealanie Kleinová. Její vpád do dětské 
psychoanalýsy je citelný ještě i dnes. Svým způsobem lze říci, že 
její osobnost tvoří v daném oboru stejný bod obratu, jako samo 
vystoupení Sigmunda Freuda. Dodnes nejsou mnohé její teze 
vyvráceny, ale ani potvrzeny výzkumnou psychologií. Přesto,  
v aplikacích na dětskou psychologii, zejména na úrovni přístupů 
v poradenství metody, které používala stále slouží za dobré 
východisko, které nese výsledný úspěch. 
     Kniha je v originále součástí sebraných spisů autorky, a to 
třetího svazku. Její základní práce Psychoanalýsa dětí (1932, sv. 
II.) je obsažena celá v druhém svazku, který u nás doposud nebyl 
vydán. Jelikož se v tomto třetím svazku odkazy na její základní 
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téma promítají v dostatečném počtu, lze říci, že je způsob, jakým 
lze jeho obsah načerpat, alespoň v rámcovém náhledu 
dostatčující. 
     Kleinová používá slovník, který je svým obsahem vázán na 
autoerotické období. Vidí v této fási vývoje hraniční základ 
všech duševních poruch nebo přinejmenším pohnutek, které 
ovládají psychický život dítěte. Její stati, kde se vyslovuje  
o patologickém sání mléka jako o vyjímání vnitřností nebo  
o projekci, jako o agresi vůči matce, jsou stále otevřená. 
Kapitoly nazvané: Pozorování projevů chování nemluvňat  
a následující Psychoanalytická technika hry: její vývoj a význam, 
tvoří v podstatě jeden celek (str. 119 – 171). Hra je královskou 
doménou Melanie Kleinové. Popisuje velikost, barevnost  
a složení hraček, odkazuje na kazuistiky a připomíná, že herní 
projekce je ve své podstatě hra na jako by, s významným 
přesahem na rádo by skutečnost. Kniha je zásadním posunem 
v dětské psychoterapii dnešní doby.   
 

ZÁVĚR 
Předloženým textem chtěl být podán současný přehled tématu. 
Vystihnout nejdůležitější momenty v posledních letech 
realisované naší a zahraniční produkce lze, vzhledem k šíři 
námětů jen fragmentárně. Vývojová psychologie, dětská  
a rodinná psychoterapie jsou, jak je patrné, spojité nádoby. To, 
co se dříve jevilo ještě neschůdné, ba nebylo mnohdy ani 
zahlédnuto, se dnes stává přirozenou součástí vzájemných 
propojení. Téma, dětská psychoterapie a rodinná psychoterapie, 
mají takto společnou budoucnost, neboť vývoj dítěte a s ním 
mnohdy spojené duševní poruchy jsou nejčastěji přímou 
odezvou rodinných vztahů, situací, atmosfér. Dítě není 
osamocenou a z lidských vztahů dospělých vyjmutou jednotkou, 
ale plně souvislým článkem jejich bytí. Dospělý a společnost 
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jsou jednoznačně odpovědni za to, jak se bude dítě vyvíjet, 
chovat, motivovat, přemýšlet, pociťovat, utvářet a osamostatňo-
vat. Přímá úměra, spojená se založeným konfliktem a jeho 
prorůstáním do existenciální kvality bytí mladého člověka je zde 
neoddiskutovatelná. Psychoanalýsa proto má k tomuto tématu co 
říci a je stále živou součástí námětů, které si v rámci klinických 
přístupů v dětské psychologii od ní berou i nově vznikající 
obory, úzce propojované stejným zájmem, poskytovat kvatní 
přístupu a nápravu tam, kde dospělá populace selhala. 
     Pokud se problémem dětské psychologie však chceme 
zabývat po stránce neuronální, nastupují jiná kritéria. Jejich 
součástí je např. výzkum hormonální produkce, neurovýživové 
faktory, genetika a genetické syndromy, dále i paliativní péče, 
atd. K těmto faktorům se vážou, stejně jako k výše uvedeným 
rovněž sociálně právní pravidla, nastavovaná v příslušných 
zákonech a vyhláškách, nebo doporučeních, etické kodexy 
jednotlivých pracovišť a v neposlední řadě i trvale rozvíjená  
a posilovaná odbornost těch, kdo se takovou prací zabývají  
a chtějí účelně pomáhat.  

 
-----     -----     ----- 
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KAZUISTIKA - KARLA 
Šárka Dořičáková 

 

S klientkou Karlou jsem pracovala metodami Integrované 
psychoterapie, v období jednoho roku, celkem proběhlo 15 
setkání s mezerou pěti měsíců. Důvodem přerušení spolupráce 
bylo její cestování po zahraničí, posledních šest měsíců proběhla 
intenzivní psychoterapeutická práce. Z důvodu zachování 
anonymity, jsou všechna jména v této práci změněna. Pro 
snadnější porozumění, je v textu ponecháno mnoho klientčiných 
frází, které jsou bez jazykové korekce. 

Osobní anamnéza 
Karla, věk 25 let, svobodná, bezdětná, vzdělání středoškolské 
s maturitou. Bydlí sama v krajském městě v bytě 2+1, který jí 
koupil přítel včetně zařízení, současně jí platí také nájem. 
Pracovní zkušenosti nemá téměř žádné, pracuje na ,,černo“ jen 
některé dny v baru. Sociální a zdravotní pojištění si platí sama, 
koníčky nemá. 
Matka 45 let – zaměstnanec, vzdělání vysokoškolské, pracuje 
jako vedoucí účetní, má 2 mladší bratry, je rozvedená, žije  
s přítelem. 
Otec 52 let – podnikatel, vzdělání středoškolské, má 1 sestru, 
rozvedený, žije s přítelkyní. 
Sestra 27 let, vdaná, 2 syny (1 a 3 roky), je na rodičovské 
dovolené, studuje vysokou školu. 
Bratr 22 let, žije s matkou, studuje na vysoké škole, žije 
střídavě s matkou nebo otcem. 
Přítel Dalibor 52 let, je ženatý, vzdělání středoškolské, má tři 
děti (28,20,12 let), podnikatel, dle klientky ideální otec. 
Nový přítel Robert 26 let, svobodný, bezdětný, vysokoškolské 
vzdělání, pracuje jako architekt, je jedináček. 
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Prarodiče ze strany otce 
Děda zemřel před sedmi lety, byl přísný, pil, klientka se ho bála, 
když byla malá, těšila se, jak si půjde lehnout. Byl ředitelem 
velkého podniku, dle klientky ,,s babičkou žili vedle sebe“. 
Babička 84 let, Karla ji již čtyři roky pomáhala uklízet, 
telefonují si a píši SMS, babička ví vše narovinu, podporuje jí. 
 
Prarodiče ze strany matky 
Dědu nikdy neviděla, nezná ani jeho jméno, byl ve vězení, 
údajně má novou ženu a žije v Německu. 
Babička, vždy jí přála na narozeniny a svátek, nyní 8-9 let bez 
zájmu, nestýkají se. V 18 letech jí babička volala, že potřebuje 
uklidit, Karla ji sdělila, že jí nebude dělat služku. Pak se 
rozbrečela a řekla to matce. Před 2 lety s babičkou mluvila ta ji 
osočila, že je ,,děvka“ a jestli bude těhotná, tak půjde na potrat. 
Karla jí poslala jí ,,do háje“, má na babičku zlost za matčino 
dětství. Matka byla páté kolo u vozu, nemohla studovat, nic 
nezažila. Má dva mladší bratry, s jedním bratrem se stýká, 
s druhým ne, je mu 40 let alkoholik, léčil se na psychiatrii, nyní 
je hospitalizován jednotce intenzivní péče.  
 

 

Zdravotní anamnéza 
Od 15 let anorexie (anorexia mervosa F50.0), poslední tři roky 
bulimie (bulimia nervosa F50.2). Při prvním setkání váha 46 kg, 
při druhém 47 kg, nyní 52 kg, výška171 cm.  
Pravidelně navštěvuje psychologa i psychiatra. Psychiatra od 14 
let, kdy měla váhový úbytek 10 kg. V dětství byla několikrát 
hospitalizována na psychiatrickém oddělení. Výstupní diagnóza 
atypická mentální anorexie, mentální anorexie. Poslední 
hospitalizace v 17 letech. Výstupní zprávy nikdy nedodala. 
Dříve brala Zyprexu, nyní Deprex indikace 3 x 1. V současné 
době 2-0-0, někdy užívá 2-1-0. 
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Pozorování: 
Karla je vysoká, štíhlá dívka s dlouhými tmavými vlasy, vždy 
pěkně upravená, vzhled je pro ni velmi důležitý. Je po zvětšení 
prsou implantací (augmentace). V počátcích setkávání byla po 
celou dobu setkání plačtivá, jevila se unaveně až vyčerpaně. 
V obličeji měla akné, byla z toho nervózní, snažila se vše zakrýt 
make-upem. Klientka je více kritická k okolí, než k sobě. 
Dokáže plynule hovořit o svých problémech, o svém zdravotním 
stavu, neprožívá pocit studu. Je zřejmé, že s psychoterapeutic-
kými přístupy má zkušenosti. Je schopna bez ostychu hovořit  
i o intimních věcech. Setkání jsme si plánovaly vždy 
v odpoledních hodinách, protože ráno nebyla schopna vstávat. 
 

Zadání: je psychicky nevyrovnaná, chce být spokojená sama se 
sebou, chtěla by zmírnit úzkosti a depresivních stavy. Ví, že 
léčba anorexie a bulimie nebude zadáním. 
 

Cíle terapie: odstranit sebepodrývající chování, které spočívá ve 
stejné volbě partnerů s nestálým vztahem.  Terapie bude cílena 
také ke zmírnění úzkosti. 
 

Vztah ke Karle se vyvíjel postupně. Když jsem se s ní 
setkala poprvé, stále jen plakala, přičemž zpětně hodnotím, že 
byla dezorientovaná. Neuváděla správné roky signifikantních 
osob. Při každém dalším setkání jsme se snažila chovat 
empaticky, abych si získala klientčinu důvěru. To se podařilo, 
nebyl problém s ní hovořit o podrobnostech, intimnostech jejího 
života. Vždy jsem však dbala na to, aby byl zachován 
profesionální přístup. Dodržovala jsem čas a cíl, který jsme si 
vždy předem stanovily, setkávaly jsme se na neutrálním  
a bezpečném místě. 
 

Základní zaměření integrované psychoterapie je na 
přítomnost a budoucnost, na současné problémy a jejich řešení. 
Zabývá se však také minulými problémy, které se odráží 
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v přítomnosti (Knobloch a Knoblochová, 1999) Využíváme ji při 
práci s životní křivkou (Life Curve), která ukazuje na 
neurotizující problém. Životní křivka byla při práci klientkou 
použita standardním způsobem. Společně jsme ji prošli hned 
v začátku našeho setkávání. Pozorováním jsem ve složitých 
situacích u klientky zaznamenala fyziologické změny: pocení, 
studené ruce, červenání v obličeji. Po celou dobu procházení 
životní křivkou klientka plakala. 
 

PRÁCE S ŽIVOTNÍ KŘIVKOU 
První vzpomínku na matku řadí do období čtyř let. Vybavuje 
si, že matka měla dlouhé vlasy a sdělila ji těhotenství bratra. 
Vzpomíná si také na prostředí mateřské školy, kdy se vztekala  
a nechtěla spát. Další vzpomínku má na to, jak vylívala pití  
a jednou vylila i barvu do tiskárny na sedačku. Když se jí něco 
nepodařilo, tak se vztekala. Do osmi let, vždy když dostala sestra 
nějaký dárek, tak jí záviděla a musela ho dostat taky. Sestra byla 
hodná, bratr mazánek, ona číslo. Otec pracoval v chemických 
závodech, matka byla na mateřské dovolené.   
 

Na základní školu se těšila, měla kamarádky, hrála 
basketbal, a proto od 6 let střídala sportovní základní školy. 
Chtěla mít dlouhé vlasy, matka jí vždy ostříhala na hříbka a to se 
jí nelíbilo, bála se pak chodit do školy. Známky měla pěkné, byla 
cílevědomá, ale když se jí nedařilo, brečela. Když v rozmezí  
8-11 let dostala z něčeho trojku, plakala a spolužáci se jí 
posmívali. Nejhorší období na základní škole prožívala v 6 a 7 
třídě sportovní školy, když jí bylo (12-14 let). Jako jediná holka 
hrála basketbal, ostatní spolužačky hrály volejbal, a tak jí 
nadávaly, protože to neuměla. Jedna spolužačka ji šikanovala, 
musela jí psát úkoly. Do kolektivu nezapadla, spolužáci měli 
telefon s barevným displejem a ona žádný. V 15 letech chodila 
do 8 třídy, to si vzpomíná, že bylo v pohodě, bez problému.  
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V 9 třídě to ale začalo s tím přibíráním. Spolužáci se jí 
posmívali, nadávali do kombajnů, měla 74 kg. 

Na střední škole začala hubnout, z ničeho nic nejedla. Její 
sestra byla silnější, vážila o 10 kg více. Babička od matky jí 
říkala, že se nějak zakulatila, tak začala jíst zdravěji. Uvádí, že 
do toho šla celkem s rozumem. Začala chodit na obchodní 
akademii, kde vydržela jeden rok. Protože jí to nebavilo, tak 
přešla na hotelovou školu. Matka souhlasila, otec méně, nemůže 
se s tím srovnat ještě dnes. 

 

Hubnutí začalo v 16 letech ze 74 kg na 58 kg za půl roku. 
Omezila jídlo, jedla zdravě, cvičila, všichni ji chválili, chtěla víc 
a víc. Míň jedla, víc cvičila. Byla unavená, měla neurózu, 
nemohla sníst, co chtěla. Když zhubla 15 kg, matka začala 
stresovat, otec si toho také všiml a sdělil jí, že se má 
vzpamatovat. Sestra jí obdobně říkala, že mamku trápí a má se 
vzpamatovat. Od května do června přibrala 2 kg, pak zase zhubla 
a v září následovala tří měsíční hospitalizace v psychiatrické 
léčebně. Výstupní diagnóza byla atypická mentální anorexie –  
F 50.1. Hospitalizace jí nepomohla, první měsíc tam probrečela. 
Vzali jí kosmetiku, mobil a dali ji mříže na okna. Úkoly do školy 
dělala, měla dobré známky jedničky a dvojky. Od února byla 
však opět hospitalizována na dětské psychiatrii. Bylo to pěkné 
oddělení, jiný přístup. Tam byla spokojená, protože ,,se to začalo 
zlepšovat“. Na pokoji jich bylo pět, později jen dvě, vždy měla 
nějaké kamarádky, jednou i cikána. Výstupní diagnóza mentální 
anorexie – F50.0. V 17 letech měla prvního přítele (půl roku), to 
bylo v období, kdy chodila do druhého ročníku, po návratu 
z hospitalizace. 
 

Dalšího přítele měla v 18 letech (srpen až květen), bylo mu 
27 let, hodně pil alkohol. Rodičům ukradla klíče od chaty, kde 
s přítelem rozbili dveře. S rodiči se následně rozhádala  
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a nastěhovala se k příteli a celý rok noc neřešila. Přítel byl, ale 
žárlivý, a když začala dělat za barem, vše mu vadilo. ,,Lezl ji do 
mobilu“, kabelky a také ji bil. Volala mamce a nastěhovala se 
zpět domů. Otec ji však vyčítal, že se není schopna sama o sebe 
postarat, měla s ním špatný vzdorovitý vztah. Maturitu zaspala, 
dělala ji až druhý termín. Po maturitě navštěvovala bary, kde se 
seznámila s přítelem Daliborem. V té době spala po 
kamarádkách a ZAČALO ZVRACENÍ 
 

V 19 letech se rodiče stále hádali, poté matka začala 
studovat vysokou školu, zvedlo se jí sebevědomí a ve 40 letech 
obhájila titul Ing., později si našla přítele. Karla nechtěla být 
doma, měla ,,alergii“ na otce, tak svůj čas trávila s nejlepší 
kamarádkou. Chodila s ní po barech a pila. Uvádí, že s jídlem 
v té době neměla problémy. Když se rodiče se rozvedli a otec se 
s bratrem odstěhovali, tak si myslela, že bude bydlet s mamkou. 
Domů se však vrátila její těhotná sestra s přítelem a psem. Byt  
4 + 1 byl pro všechny malý. Necítila se nikde jako doma, ale 
jako vetřelec. 
 

Ve 23 letech jela s přítelem na dovolenou k moři. V té době 
vážila kolem 64 kg. Chtěla vypadat dobře v plavkách, ale do fit 
klubu se jí nechtělo. Na dovolené se s přítelem hodně pohádali, 
začalo jí bolet břicho, bylo jí zle, nemohla jíst, zhubla 7 kg. Nyní 
uvádí, že vše zlé je pro něco dobré, protože dokáže dát váhu 
dolů, když chce. Je to vlastně jediné, co dokáže. Po návratu 
domů ji přítel přišel na milostný románek. Karla příteli sdělila 
vše, co v sobě celou dobu dusila. Deset dnů pak odležela, měla 
průjmy, horečky a zhubla na 57 kg. S přítelem si dala pauzu  
a byla s kamarádkou. Doktoři u ní na nic nepřišli. Váha se jí 
zalíbila, všichni ji chválili, s přítelem se to dalo do pořádku, tak 
odjeli na další dovolenou. Po návratu chodila na brigády, bylo jí 
ale nevolno, měla bolesti břicha a křeče, tak jí kamarádka 
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zavolala pohotovost. Údajně měla ledvinovou koliku, na kterou 
dostala léky. Žádnou lékařskou zprávu nedodala. 
 

K popisu problému byl využit Vancouverský dotazník. Ten 
klientka vyplnila velmi stroze, proto byl doplněn následně při 
setkání.  

VANCOUVERSKÝ DOTAZNÍK problémů přispívajících  
k nespokojenosti (0 = žádný problém, 1, 2, 3, 4, 5 = nejhorší 
problém) Prvotním problémem, s kterým se na mne klientka 
obrátila, byl pocit úzkosti a nespokojenosti sama se sebou. Tento 
problém potvrdil také dotazník sebepodrývajícího chování.  
U jiných symptomů (5) uvádí nespavost a deprese, spánek 5 - 6 
hodin denně, nic ji nebaví, je naštvaná sama na sebe, nic se ji 
nechce dělat, má strach z večerů. U nespokojenosti sama se 
sebou (3) je nespokojená s postavou, i když se vidí hubeněji.  
U chování, výrazu a řeči (3) uvádí zmatenost, zapomínání, 
výpadky paměti, zakoktávání. U intimního partnera a sexuality 
(4) uvádí nechuť k sexu a stydlivost. Druhým definovaným 
problémem je vtah s otcem (4), kde nemá žádné poznámky, 
sděluje, že otce neřeší. Z rozhovoru a životní křivky jsem si 
vytvořila hypotézu, že dalším tématem pro psychoterapeutickou 
práci se jeví vztah s otcem. Matku (1) hodnotí pozitivně, stejně  
i vztah se sestrou (2). S bratrem (4) se v poslední době neshodne. 
Svůj životní postoj popisuje, že se necítí nikde doma, ale jako 
vetřelec. Obává se neustálé kritiky ze strany otce. Třetí problém 
shledává, v životním stylu klientky, kdy u denní rutiny a návyků 
(5) uvádí alkohol, drogy i kouření. 

 

Předpokládané problémy lze shrnout v úzkosti  
a ambivalentním chování. Hlavním cílem klientky je, že chce být 
spokojená sama se sebou (je prostřední mezi sourozenci, oba 
studují VŠ, ona nic nedokázala, maturitu udělala až v dalším 
termínu). Dalším aspektem je její nesoběstačnost po finanční 
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stránce. Vše jí hradí přítel. Prvním dílčím cílem je zlepšení 
komunikace a vztah s otcem. Druhým dílčím cílem, je orientovat 
se v navazování reálného partnerského vztahu (nehledat stále 
stejné typy mužů), osamostatnit se. Tento cíl se vyvinul až 
v průběhu terapie.  
 
Po pauze jsem dala klientce vyplnit Vancouverský dotazník ještě 
jednou, v tabulce lze porovnat bodové hodnocení. 
 

Tabulka problémů přispívajících nespokojenosti 

Popis problému I. II. 

1. Nálada 1 1 

2. Jiné symptomy 5 2 

3. Nespokojenost se sebou 3 1-2 

4. Déle trvající poruchy zdraví 2 2 

5. Chování, výraz, řeč 3 1-2 

6. Práce, studium, peníze 2 2-3 

7. Intimní partner, sexualita 4 2 

8. Děti 2 2 

9. Otec 4 4 

10. Matka 1 1 

11. Sourozenci Sestra 2 
Bratr 4 

Sestra2 
Bratr 5 

12. Přátelé 1 1 

13. Denní rutina návyky 5 4 

14. Volný čas 2 2 

15. Filozofie života 0 0 

16. Poznámky k bodu - - 
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Skupinové schéma září 2015 
První skupinové schéma, které klientka vyplnila, zaujme hned 
tím, že v něm neuvádí žádné podřízené. V autoritách má 
zaznačeny povinné autority matku i otce, ten je na třetí pozici za 
přítelem a jejím psychiatrem. U intimních partnerů je opět na 
první pozici přítel, na zadní pozici je její nejlepší kamarádka, 
která je rovněž uvedena v souřadných a to na první pozici. Přátel 
ženského pohlaví má uvedených mnohem více, než mužského 
pohlaví, kde je jen jedno zastoupení.  
 

Skupinové schéma květen 2016 
Po 8 měsících vyplnila klientka skupinové schéma znovu. 
Všechny osoby jsou zaznamenány na nejvzdálenějších pozicích 
od klientky. Došlo ke znatelným změnám v autoritách. Matka je 
na poslední pozici s přítelem, otec se ve schématu neobjevuje 
vůbec. U přátel přibyly další dvě mužské osoby. V intimních 
partnerech je jen přítel, podřazené role zůstaly neobsazené.  
 

V práci se skupinovým schématem se mi potvrdily 
definované problémy vyplývající z Vancouverského dotazníku 
(nespokojenost sama se sebou, úzkost, nesoběstačnost, vztah 
s otcem a bratrem, Skupinové schéma se skládá z typických 
schémat rolí. Autority: schéma nadřazených jako otec, matka, 
učitel, lékař, nadřízený v zaměstnání, Bůh. Schéma souřadných 
osob: sourozenci, spolužáci, spolupracovníci. Schéma 
podřazených osob děti, podřízení v práci, mladší sourozenci, 
domácí zvířata, panenky. Schéma intimních partnerů: pro většinu 
osoby opačného pohlaví, pro menšinu osoby stejného, nebo 
obojího pohlaví. 
 

Schémata rolí jsou zatížena našimi zkušenostmi z dětství  
a má tři funkce: (1) Je kognitivní mapou skupin, která nám 
napovídá, co máme očekávat od lidí a situací. (2) Je model pro 
sociální výcvik, neboli hřiště sociálního tréninku - k nácviku 
řešení problému v sociálních vztazích. (3) Je systémem odměn  
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a nákladů, trh sociální směny, v obtížných situacích a obdobích 
kompenzují nedostatek odměn. Tyto odměny stabilizují chování. 
Kontraproduktivní chování nelze změnit bez částečné změny 
skupinového schématu (Knobloch a Knoblochová, 1999). 
 

Práce s Dotazníkem sebepodrývajícího (kontraproduktiv-
ního chování) Sef- def 
V dotazníku sebepodrývajícího chování klientka uvádí, že je 
přehnaně emoční, hlučná, vlezlá, stavící se na obdiv, že ráda 
kritizuje, prosazuje se bez ohledu na pozici, obviňuje druhé, 
snadno projevuje hněv až do záchvatu vzteku. Hodnotí se jako 
málo ambiciózní, ale perfekcionistickou. Uvádí, že snadno 
důvěřuje mužům, ale je žárlivá a urážlivá. Jestliže je kritizována, 
cítí se méněcenně a upadá do rozpaků. Chce být však vždy 
středem pozornosti, chová se vykořisťovatelsky, je netolerantní 
k druhým a snadno lže. Věnuje přehnanou pozornost mužům, 
příliš rychle se snaží o intimitu. Úspěch ve flirtování  
a milostných záležitostech je jejím hlavním zdrojem, svůj vzhled 
zdůrazňuje přehnaně. Vyžaduje přehnanou pozornost, je plačtivá 
a místo zvládání problému vlastním úsilím vyhledává pomoc  
u druhých. U autorit uvádí, že chce být oblíbená a přijímaná 
mužskou autoritou, snaží se jí okouzlit. Na mužské autoritě je, 
ale závislá, připisuje jí více moci, než jí náleží. Vůči mužům je 
však podezřívavá, očekává, že jsou zlomyslní, nebo 
vykořisťující. Součet kategorií -34, +64. 
 

V průběhu práce s klientkou proběhlo setkání se signifikantními 
osobami, matkou a kamarádkou, obě vyplnily dotazníky Self –
def. 
 

Setkání s matkou 
Matka popisuje dceřiny problémy již od dětství. Vždy byla 
živější, vynucovala si věci. Ve škole se učila dobře, chodila do 
sportovní školy. O šikaně na základní škole nic neví. Uvádí, že 
klientka se svou sestrou vychází dobře, občas jí hlídá děti, 
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s bratrem se pořád hádá, stejně je tomu tak s otcem, vždy byli 
v konfliktu. O vztahu se starším přítelem ví, musela se s tím 
smířit. Ví, že jí finančně zabezpečuje. Mrzí ji, že dcera nemá 
pořádnou práci.  V dotazníku Self def vyplnila údaje o klientce. 
Potvrzuje její problematické chování, uvádí, že reaguje 
protiútokem, i když je mírně kritizována a snadno projevuje 
hněv, agresivně obviňuje, vyčítá, je urážlivá a plačtivá. Také 
uvádí, že musí být středem pozornosti, přeceňuje svůj vliv, vždy 
nachází výmluvy, protestuje, stěžuje si, je netolerantní k druhým 
a snadno lže. Také potvrdila, že přehnaně zdůrazňuje své 
chování, úspěch ve flirtování a milostných záležitostech je 
hlavním zdrojem jejího sebevědomí, vyvolává pozornost  
u opačného pohlaví a zdůrazňuje svůj vzhled.  Ve vztahu 
k autoritě jí hodnotí jako provokující mužskou i ženskou autoritu 
s tím, že se snaží být oblíbená se sklonem k naivní důvěře vůči 
mužům. Zdůrazňuje také závislost na mužské autoritě a sklon 
nekriticky přijímat mužskou autoritu. Součet kategorií -59, +95. 
 

Setkání s kamarádkou 
U kamarádky se mi potvrdil stejný životní styl a podobná vizáž 
jako u klientky. Vnímá klientku jako nejlepší kamarádku, mnoho 
spolu zažily, vždy se na ní může obrátit. Vztah se starším 
přítelem jí schvaluje, nemůže mít nic lepšího na světě. Vše jí 
hradí, auto, nájem, nákupy, kosmetiku, dovolenou.  
O problémech s příjmem potravy ví a nediví se, že je má, když 
žije jen po barech. Má, ale svobodu a vše co potřebuje. 
Kamarádka má stejné tendence k životu jako klientka.  
V dotazníků Self def popisuje klientku jako vlezlou, stavící se na 
obdiv, kritizující ostatní, snadno projevující nepřátelství, 
nenávist s výbuchy hněvu. Vnímá ji jako perfekcionistku, jež 
projevuje sebelásku a narcismus, snadno obviňuje druhé, je 
necitlivá, chce být středem pozornosti, vyžaduje přehnaně péči  
a přitom skrývá své slabiny. Pokud je kritizována, cítí se 
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méněcenně, vždy nalézá výmluvy, je tvrdohlavá a snadno lže. Je 
přehnaně provokující vůči mužům, chce šokovat. U vztahu 
k autoritě má sklon nekriticky přijímat mužskou autoritu, chce 
být oblíbená, snaží se okouzlit. Vůči mužské autoritě je také 
odvážná, provokuje a zanedbává pravidla kdykoliv může. Součet 
kategorií -40, +84. 
 

Všechny kategorie dotazníku kontraproduktivního chování 
jsme s klientkou probraly, ona se odpověďmi matky i kamarádky 
ztotožňuje a souhlasí s tím, jak verifikovaly její sebepodrývající 
chování. Klientka sama potvrzuje, že má problém s mužskou 
autoritou (vztahem k otci, přítele má v autoritách i sexuálních 
partnerech). Mnohokrát jsme pracovaly s nácvikem efektivní 
komunikace, aby nebyla přehnaně kritická. V některých 
situacích se cíl podařilo naplnit, zejména ve vztahu s otcem. 
Dotazníky klientky, matky i kamarádky ověřily její 
kontraproduktivní chování. Práce se signifikantními osobami 
ověřila získané poznatky. Zde shledávám ověřování dat, jako 
zásadní.  
 

Důležité body spolupráce 
Na základě definovaného zadání byly stanoveny tyto strategie: 
1. Stažení se z prostředí, které nevede klientku k samostatnosti  

a soběstačnosti, nácvik nových dovedností. 
2. Nácvik komunikace s otcem. 
 

Zadání: chce být spokojená sama se sebou, chtěla by zmírnit 
úzkosti a depresivních stavy. Následné zadání, které vyplynulo 
v průběhu setkávání s klientkou i ze setkání s matkou je zlepšení 
komunikace a vztahu s otcem, resp. bratrem.  
 

Ad 1) Stažení se z prostředí, které ji nevede k samostatnosti  
a soběstačnosti, nácvik nových dovedností 
S klientkou jsme se dohodly, že si bude hledat stálé zaměstnání, 
s ohledem na její zdravotní stav. Nebude hledat v restauračních 
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zařízeních a barech, ale pokusí se orientovat i na jiné oblasti. 
Nejvíce je jí blízká práce v oblasti kosmetiky. Nastoupila jsem 
do baru, chci mít příjem, ne být závislá. Nelíbím se sama sobě, 
vidím, že je to špatně. Nejde mi spát. Chci se zbavit zvracení 
každý den. Dříve jsem měla chuť na jídlo a strach, že přiberu, 
teď je to závislost. S odstupem času se cítí nervózně, bude 
zařizovat byt a příští týden jde trhat ,,osmičky“ v celkové 
narkóze. Nesmí zhubnou, jinak by měla zase deprese. Jídlo se 
zlepšilo, jí podle potřeby, nepřemýšlí nad tím. Co bulimie? 
Dříve to byla radost, závislost, naplnění. Nyní, když se to stane, 
tak mě to obtěžuje. Mívala jsem doma nakoupené, kdyby mě to 
popadlo, teď už to tak není. Zvracení 2-3 x týdně. 
 

Další dohoda byla, že si vyhledá kurz anglického jazyka. Při 
hledání zaměstnání došlo k dílčímu posunu, dostala se do užšího 
výběru na pozici asistentka na recepci v kosmetickém salonu, 
zatím stále pracuje na ,,černo“ v baru. Jedná se zejména o pátky 
a soboty ve večerních a nočních hodinách. Jazykový kurz nikdy 
nevyhledala, nechce se jí učit. 

 
Ad2) Nácvik komunikace s otcem 
Vztah s otcem popisuje jako komplikovaný a studený již od 
dětství. Nikdy s ní nebyl spokojený, vadí jí, jaký je. Nerada se 
s ním stýkám, ubližuje lidem, aniž by si to uvědomoval. Má 
zásady, přes to nejede vlak. Vůbec neprojevuje city, vše říká, jak 
ho to napadne, neuzná chybu. Podepsal se na mé psychice. Když 
jsem se léčila, bral to jako blbost, neřešil to. Ségra kvůli němu 
zrušila svatbu. Naočkoval taky přítelkyni, aby na svatbu nešla, 
ona totiž říká, že by rodiče měli na svatbu přispět. Sestře řekl, že 
se na svatbu netěší, ať řekne mamce, aby ji tam odvezla. Je 
škudla na peníze, nesouhlasí s mým životem, s bytem, že nejsem 
samostatná. Psala jsem mu SMS, ségra mu nic neřekne. Bude mít 
svatbu na radnici a hostinu v restauraci. Za vnoučatama 
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nepřijde jen tak, nekoupí jim hračku, nehraje si s nimi. Při práci 
klientka několikrát kritizovala otce, že vždy více podporoval 
starší sestru a mladšího bratra. Při hraní rolí bylo evidentní, že je 
více kritická vůči svému otci, odporuje mu a ráda by mu 
přikazovala. Přehrály jsme také ideálního otce, kde vyplynulo, že 
klientce schází otcovy city. Následně jsme se zabývaly 
dědečkem z otcovy strany a došlo k náhledu, že její otec také 
nikdy žádné city nezažil, a proto je neumí předávat ani dceři, ani 
vnoučatům. 
  

Další práce spočívala v hraní rolí, kde bylo cílem zvládnout 
nekonfliktní komunikaci s otcem. Přehrály jsme několik variant, 
došlo k náhledu, že komunikace ze strany klientky je spíše 
útočná až agresivní. Po úspěšném nácviku byla klientka 
spokojená. Rozhovor následně úspěšně realizovala. Slušně 
požádala otce o pomoc s montáží žaluzií, ten ji ihned vyhověl. 
Další úspěšnou komunikaci realizovala na svatbě své sestry. 
Večer představila otci svého přítele. Ten měl vůči němu 
výhrady, vždy viděl vztah jako neperspektivní, stále s ním 
nesouhlasí.  
 
 

Korektivní zkušenost znamená korektivní přeučování, či 
učení. Člověk může prožít nepříjemné situace, které v minulosti 
nedokázal zvládnout za příznivějších a bezpečnějších podmínek. 
Korektivní zkušeností rozumíme částečnou reexpozicí situacím, 
které nebyl jedinec v minulosti schopen zvládnout, ale reexpozicí 
za příznivějších okolností, takže je dosaženo úspěšného zvládnutí 
(Knobloch a Knoblochová, 1993, s. 128).  

Vztah s bratrem hodnotí negativně, vždy se mu otec více 
věnoval, je to mazánek. Využívá situace a bydlí tam, kde nic 
nemusí dělat, nyní studuje vysokou školu. Brácha je sobecký, 
když jsem přišla k mamce, tak se mě ptal, proč jsem přišla. 
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V období prázdnin hodnotí vztah s bratrem jako dobrý, našel si 
brigádu, celkem si rozumí.  

 

Vztah se sestrou hodnotí také jako dobrý. Dříve jí vadilo, 
že jí sestra nepožádá o pomoc, nyní si rozumí. Má dvě děti, 
klientka je občas hlídá, má děti ráda. Sestra se v červnu konečně 
vdala. Na svatbě byli oba rodiče, vše dobře dopadlo. V poslední 
době byla se sestrou společně v Bratislavě, více si rozumí, 
představila jí nového přítele. Sestra jí podporuje, může jí 
všechno říct. 
 

Vztah s matkou popisuje jako velmi dobrý. Vždy se na ní 
mohla obrátit a vrátit se domů, i když žila ve volném  
a svobodném stylu. Matka žije s přítelem, vystudovala vysokou 
školu, pomáhá sestře s dětmi. Nyní může cestovat, to si s otcem 
nemohla dovolit. Měli chatu a dovolená v jiné destinaci byla 
vyhazování peněz.  
 

Vztah s přítelem. Přítel je o 28 let starší, ženatý, má tři 
děti, středoškolské vzdělání. Jeho podnikatelská činnost je 
zaměřena na provozování barů ve městě, kde klientka bydlí. 
Klientku zabezpečuje finančně ve všech oblastech, a ona si na to 
zvykla.  
 

CESTA DO BUDOUCNA SE STARŠÍM PŘÍTELEM 
Život bez přítele si nedovede představit, chce však také jiného 
partnera, s kterým by mohla v budoucnu společně žít a založit 
vlastní rodinu. Ví, že si jí nikdy nevezme, je ženatý a za měsíc 
bude dvojnásobným dědečkem. Už na ní nebude mít čas, bude se 
věnovat dětem a práci a stále bude s manželkou. Také si začíná 
uvědomovat věkový rozdíl, že za 20 let jí bude 44 a příteli 72, to 
nechce. Pláč, náhled na věkový rozdíl a nereálný vtahem, došlo 
k prožití abreakce. S přítelem a jeho synem byla na další 
zahraniční dovolené. Oni se potápěli, já jsem jen přemýšlela, 
jestli se mám opalovat, plavat, nebo jít na drink. Už jsem se 
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těšila domů. Pojede ještě na dovolenou s kamarádkou, pak znovu 
s přítelem na motorky.  
 

Pojem abreakce pochází od Breuera a Freuda, kteří byli 
inspirování Aristotelovým pojmem catharsis. V integrované 
psychoterapii je abreakce součástí korektivní zkušenosti a to 
zejména ve skupině. Během abreakce se projeví pocity a postoje, 
které v chování člověka chyběly, nebo si nebyl vědom, že je jich 
vůbec schopen. V integrované psychoterapii se užívání abreakce 
vyvinulo postupně z psychodramatu a psychogymnastiky. 
Abreakce je spontánní, uměle vyvolána a řízená. Dochází tak ke 
znovuprožití situací, které byly bolestivé, nebo vyvolávající 
vnitřní konflikty doprovázené bouřlivým emočním vývojem.  
V abreakcích jednáme většinou s inhibovanými emocemi  
a vzorci chování jako jsou: utrpení, pláč, smutek, zoufalství, 
strach, bezmocnost, zlost, pocit viny apod. (Knobloch  
a Knoblochová, 1993). 

VZTAH K JINÝM MUŽŮM 
V červenci přichází s jizvy po řezných ranách na levém zápěstí. 
Zamilovala se do hasiče, s kterým se scházela. O vztahu  
s Daliborem se mu zmínila, nyní se s ní hasič rozešel. Je 
zklamaná a neví, proč se s ní rozešel, když je tak hezká. Její 
přítel se vrátil z rodinné dovolené, o románku s hasičem neví. 
Nic ji nebaví, nemá vztah, o který by stála. Pláč po celou dobu. 
Uvědomuje si, že všechny vztahy, které navazuje, nenaplňují její 
životní očekávání. Dochází k náhledu na sebepodrývající 
chování při hledání partnerů. 
 

V srpnu se v práci seznámila s novým mužem. Robertovi 
je 26 let, má vysokoškolské vzdělání, pracuje, jako je architekt. 
Bydlí na Slovensku společně se svými rodiči, staví si však 
vlastní dům, nedávno se rozešel s přítelkyní. Klientce se líbí, je 
mladý, krásný, může si s ním povídat a on jí poslouchá, prostě 
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splněný sen. Po dobu jeho pobytu v ČR se s ním několikrát 
setkala. Robert ji pozval k sobě domů na víkend, ona pozvání 
přijala. Je zamilovaná, cítí se dobře. Cílem setkání bylo 
uvědomění si dvou vztahů a nalezení řešení. Závěrem se klientka 
rozhodla, že po návratu ze Slovenska se rozhodne, komu dá 
přednost. Jestli ženatému příteli, který ji sponzoruje nebo vztahu 
s Robertem, od kterého zatím neví, co může očekávat. S přítelem 
má jet v září na motorky, to však nechce realizovat. Vždy se cítí 
znechuceně, protože jí má jako doplněk a před ostatními ji 
ponižuje. Řekne mu, že s ním nepojede, protože nechce.  
 

Na začátku září se klientka vrátila ze Slovenska, Robert ji 
nabídl, že se k němu může nastěhovat, zajistil jí také práci 
recepční v místním penzionu, který společně navštívili, taková 
práce by jí bavila. O týden později tam byla také se sestrou  
a jejími dětmi. Sestra byla ubytována v penziónu, kde by mohla 
v budoucnu pracovat, ona bydlela v domě Robertových rodičů. 
Byla se podívat na Robertův rozestavěný dům, je pěkný, dokáže 
si představit společný život v novém městě. Byt, který dostala od 
přítele, si však chce nechat, protože zatím neví, co bude dál. 
Taky si zvykla na jeho velkorysou podporu, přemýšlí, jak by se 
žilo bez ní. Bylo by to těžké, ale za krásný život s Robertem by 
to stálo. Její současný přítel stárne, bude mít brzy vnoučata a na 
ní už nemá čas v současné době. Také jí nebaví dělat to, co chce 
on, stále ho musí poslouchat, pořád jí kontroluje. Nemá žádnou 
svobodu. Chce mít normální vztah, chlapa, s kterým by byla 
večer doma a necítila se pořád sama a odstrčená. Klientka si 
stanovila, že do konce října vztah se starším přítelem ukončí.  

V polovině září hodnotí klientka vztah s Robertem jako 
krásný, Daliborovi zatím o novém vztahu neřekla. Ač tvrdila, že 
s ním na motorky do zahraničí nechce jet, stejně odjela. 
Robertovi to řekla, ten jí to údajně akceptuje. Ambivalentní 
postoje klienty jsou velmi časté, její rozhodnutí se neustále mění. 



Vývojová psychologie v normě a patologii  
Etiologie duševních poruch ze založeného konfliktu 

	
64	

	

Na setkání jsme realizovaly nácvik rozhovoru k ukončení 
vztahu. Klientka je rozhodnuta, že vztah ukončí i přes finanční 
výhody, které od přítele má.  
 

O týden později mne klientka požádala o setkání před 
stanoveným termínem. Sdělila mi, že se s přítelem rozešla  
a zůstávají i nadále přáteli. Stěhuje se na Slovensko, má tam 
práci v penzionu. Vše konzultovala také s rodiči, kteří ji 
rozhodnutí schválili. Byt, který ji přítel daroval, si zatím 
nechává, cítí se spokojeně, poprvé v životě má vztah, na kterém 
ji záleží.  
 

 Na konci září proběhlo poslední setkání, kde jsme 
s klientkou zrekapitulovaly cíle a jejich naplnění. Zadáním bylo, 
že chce být spokojená sama se sebou, zmírnit úzkosti  
a depresivních stavy. Následné zadání, které vyplynulo 
v průběhu setkávání s klientkou i ze setkání s matkou bylo 
zlepšení komunikace a vztahu s otcem, resp. bratrem.  
 

SHRNUTÍ 
Na začátku popisovala klienta obtíže v oblasti déletrvajících 
poruch zdraví. Uváděla bolesti hlavy, třes rukou, píchání na 
hrudi, kašel, bolesti břicha spojené s průjmy. Z jiných symptomů 
uváděla problémy s nespavostí pocity úzkosti a depresí. Při 
prvním setkání vážila 46 kg. S poruchou příjmu potravy se 
potýká již od dětství. V rodinných vztazích měla problémy 
v komunikaci s otcem a bratrem, k oběma měla velmi kritický 
postoj. Vztah s matkou a starší sestrou hodnotila po celou dobu 
jako bezproblémový.  
 

Byla dohodnuta strategie pomoci. (1) Stažení se z prostředí, 
které ji nevede k samostatnosti  a soběstačnosti, nácvik nových 
dovedností. (2) Nácvik komunikace s otcem. 

 

Sebepodrývajícím chováním klientky bylo nesamostatné 
jednání a s tím spojená finanční závislost na příteli, cítila se 
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nekompetentní, prožívala stavy úzkosti. Z toho vyplývaly její 
opakované problémy s navazováním vztahů s muži, vždy se 
zaměřovala na stejný typ. Dalším kontraproduktivním chováním 
byl kritický vztah k otci bratrovi.  

Při práci byly použity originální metody Integrované 
psychoterapie: 
• Životní křivka. 
• Vancouverský dotazník. 
• Skupinové schéma. 
• Dotazník kontraproduktivního chování Self-def. 

Dále bylo využito hraní rolí, práce se signifikantními osobami, 
nácvik racionální komunikace včetně analýzy situací a řízená 
abreakce. 

V průběhu spolupráce došlo ke změnám: 
• Klientka se snažila o rozvoj kompetencí v samostatném 

jednání. 
• Zúčastnila se výběrového řízení na asistentku 

v kosmetickém salónu. 
• Váhový přírůstek z 46kg na 52 kg, stabilizace váhy. 
• Zlepšení pocitu jistoty v sociálních situacích. 
• Vymizely počáteční somatické symptomy, zlepšení spánku, 

vymizení akné, třesu rukou, průjmů. 
• Upevnění vztahů se sestrou. 
• Zlepšení vztahu s bratrem. 
• Zlepšení vztahu k otci, zmírnění kritického pohledu. 
• Zlepšení komunikace s otcem. 
• Odpoutání se od prostředí, které ji nemotivovalo 

k samostatnosti. 
• Odpoutání se od přítele, sponzora. 
• Navázání reálného partnerského vztahu. 
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• Zaměstnání na pracovní smlouvu. 

Ze stanovených cílů byl naplněn cíl zmírnění úzkostí  
a depresivních stavů, které byly spojeny s nespokojenosti sama 
se sebou. Podařilo se zlepšit komunikaci a vztah s otcem  
i s bratrem. Nejdůležitější změna nastala odpoutáním se od 
prostředí, které ji nemotivovalo k soběstačnosti. Tím, že si našla 
partnera přiměřeného věku a odstěhovala se k němu na 
Slovensko, se odpoutala od ženatého přítele (sponzora). Nyní 
pracuje na recepci v penzionu a má svůj vlastní příjem. Zatím 
bydlí s novým přítelem u jeho rodičů, na jaře se chtějí stěhovat 
do nového domu, uvažují o rodině. Na svých postojích Karla 
změnila přístup k zaměstnání, uvědomila si svou finanční 
závislost na příteli. Zúčastnila se výběrového řízení, následně 
nastoupila do penziónu. Vyměnila jednoho sponzora za druhého, 
ale jestliže bude pracovat na pracovní smlouvu, nebude se jednat 
o stejný sponzoring. Další důležitý posun byl ve vztahu 
k autoritě a to zejména k otci. Její kritický postoj k otci, byl díky 
hraní rolí změněn. Klientka byla informována o možnosti 
následné skupinové terapie. 
 

Přenos a protipřenos 
Při psychoterapeutické práci jsem si musela reflektovat, že má 
bývalá zkušenost práce se seniory může mít vliv na práci  
s klientkou a to zejména při cestě do budoucna, kde jsem 
klientce představovala přítele v seniorském věku.  
 
ZÁVĚR 
Vývoj osobnosti každého člověka závisí na genetických 
předpokladech a zkušenosti, kterou získal v průběhu života. 
Dědičné dispozice predikují problémy, jež by mohly nastat, 
pokud by dítě bylo vychováváno určitým způsobem (Vágnerová, 
2008). Takové riziko lze zmírnit žádoucí výchovou, či korektivní 
zkušeností, jelikož osobnost jedince není vrozená, ale vytváří se 
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v průběhu celého života. Individuální psychický vývoj ovlivňují 
biologické i sociální faktory, vliv prostředí může být protektivní, 
ale i rizikový. Kazuistika zaznamenává jak výchova a faktory 
prostředí ovlivňují vytváření osobnosti jedince od početí.  

Sociální zkušenosti dítěte vytvářejí bazální osobnost, jejíž 
primární dimenzí je bazální jistota či nejistota, která vyvolává 
úzkost a to v souvislosti s citovými projevy rodičů k dítěti. 
Vlivem prostředí a kultury se vytváří osobnost modální. 
Psychické procesy a vlastnosti jedince tak vedou k sebeutváření, 
ale také ke změnám ve vlastním životě (Šimíčková-Čížková, 
2008). 
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      Každá organizace obecně, má–li mít její činění nějaký smysl 
(efektivitu) je povinna ve svém vnitřním režimu, ústrojenství mít 
své osobité, originální, unikátní klima, milieu, které umožní 
každému z účastníků při participaci, vkladu, zaujetí na 
společném díle nalézt svůj podíl zodpovědnosti a uspokojení. 
 
     Psychosociální rehabilitace Camino, jako společenství lidí, 
kteří se ve vzájemnosti snaží o definování, ověření, ustálení  
a využití všech dostupných, oprávněných způsobů, instrumentů 
jak přispět, dosáhnout co největší úlevy v těch problémech  
a omezeních, které přináší duševní nemoc, psychická nepohoda, 
také průběžně hledá a nalézá vlastní, přirozenou a přiměřenou 
cestu k vytvoření a stálému udržování odpovídajícího prostředí. 
 
    Záměrem tohoto příspěvku je přiblížit ostatním, velmi 
přístupnou formou, jeden z myšlenkových pramenů vnímání 
hodnot, smyslu našeho bytí. Toto zamyšlení si nečiní nárok na 
ucelený, vědecký přístup k tématu, je pouze snahou o reflexi 
toho, co my společně v Caminu v každodennosti vnímáme, 
cítíme a mnohdy intuitivně konáme. Teprve při poctivějším 
zamyšlení jsme schopni vysledovat konkrétní „pegé gnóseos“, 
prameny poznání, ze kterých vycházíme. 
 
     Jelikož jsme si dovolili připsat tuto drobnou úvahu docentu 
Karlu Balcarovi za jeho ochotu po léta nás podporovat odborně 
formou seminářů na Dnech duševního zdraví a hlavně tím, že 
nám v Caminu je ochoten věnovat i kus svého osobního, 
neformálního času k diskusi, bude tato úvaha vycházet bazálně 
ze dvou zdrojů. Prvním jsou autorovy osobní zápisy in genere - 
poznámky ze seminářů docenta Karla Balcara k Logoterapii  
a Existenciální analýze z let 2007 – 2014 pořádané na PVŠPS 
v Praze. Druhým pramenem pak jsou drobná komentária autora 
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ke knihám Viktora Emila Frankla a jeho žáků, pokračovatelů, 
přátel. 
 
Viktor Emil (Emanuel) Frankl    

  Lékař – profesně neurolog a psychiatr, filozof a psycholog, 
profesor neurologie a psychiatrie na univerzitě ve Vídni  
a profesor logoterapie na United States International University 
v San Diegu v Kalifornii, zakladatel logoterapie Viktor (Emil) 
Emanuel Frankl se narodil 26. března 1905 ve Vídni, kde 1.9. 
1997 také  zemřel na srdeční selhání, když svuj poslední přednes 
na zdejší univerzitě měl ještě v roce 1996 (Balcar, 2007). Jako 
vzpomínku máme v Caminu zarámovaný rozpis této poslední 
přednášky Viktora Frankla. 

Franklovy kořeny však sahají do Čech, do Prahy a  jižní 
Moravy, odkud pocházeli jeho rodiče.  

Otec Viktora Frankla, Gabriel, se narodil v malém 
moravském městečku  Pohořelice, ve Vídni absolvoval studia 
medicíny, pro finanční důvody však poté přijal místo ve státních 
službách, byl úspěšný a na ministerstvu sociální správy se 
později stal sekčním ředitelem. Svého otce Frankl popisuje jako 
muže zásad a povinností, se spartánským, stoickým přístupem 
k životu.  

 Franklova matka Elsa pocházela ze staré, významné 
patricijské pražské židovské rodiny, jejíž kořeny sahají velmi 
hluboko. V 11. a 12. století mezi předky nalezneme významného 
vykladače talmudu Rašiho, dále pak známého staropražského 
rabiho Jehudu Loewa ben Becalela, nazývaného též Maharal. 

Do téhož rodu později patřil i strýc Franklovy maminky, 
pražský německý básník Oskar Wiener (1873 – 1944), kterého 
zmiňuje rakouský spisovatel Gustav Meyrink ve svém slavném 
románu Golem (1915). Oskar Wiener zahynul v terezínském 
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táboře, Viktor Frankl byl svědkem jeho konce, jak zmiňuje ve 
své autobiografii (Frankl, 1997, s. 11). 

     Na svou matku Frankl vzpomínal jako na ženu s niternou 
zbožností a velmi dobrotivou. Dá se tedy vyvodit, že svou 
racionálnost a preciznost, pracovitost, subtilnost Viktor Frankl 
zdědil po otci a hlubokou citlivost, vnímavost, emocionálnost po 
své matce. 

Se smrtí nejbližších se musel vyrovnat ještě několikrát, 
v koncentračních táborech zahynula kromě jeho sestry Stelly 
celá Franklova rodina. Jako lékař v Terezínském ghettu se staral 
o svého otce až do jeho smrti.  

„Mezi věcmi, které se mi podařilo propašovat do terezínského 
tábora byla také jedna ampulka morfia. Tu jsem vstříkl svému 
otci, když jsem jako lékař musel vidět, že mu hrozí terminální 
edém plic, tedy zápas o vzduch bezprostředně před nástupem 
smrti. Bylo mu tehdy již 81 let a byl už téměř vyhladovělý. Přesto 
muselo dojít ke dvěma zápalům plic, než ho život opustil. Ptal 
jsem se ho: „Máš ještě bolesti?“ „Ne.“ „máš ještě nějaké 
přání?“ „Ne.“ „Chceš mi něco říci?“ „Ne.“ Poté jsem ho 
políbil a odešel. Věděl jsem, že ho už živého nespatřím. Ale měl 
jsem nejkrásnější pocit, jaký si lze představit: udělal jsem 
všechno, co jsem mohl a měl. Zůstal jsem kvůli rodičům ve Vídni 
a nyní jsem svého otce doprovodil k smrti a ušetřil ho zbytečných 
smrtelných muk“ (Frankl, 1997, s. 11). 

Matka Elsa zahynula po příjezdu do Osvětimi v plynové 
komoře, bratr Waltr pravděpodobně zemřel při práci v uhelném 
dole. Snad nejbolestnější však bylo to, že Franklova první 
manželka Tilly se dožila osvobození tábora v Bergen – Belsenu, 
krátce po osvobození však podlehla s mnoha tisíci dalších 
spoluvězeňkyň epidemii tyfu (poznámka: jeho druhou ženou se 
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v roce 1947 stala zdravotní sestra z neurologického oddělení 
vídeňské nemocnice Eleonore „Elli“ Schwindtová). 

 Tato krutá fakta osvědčují, ilustrují sílu „vzdorné moci 
ducha“, Viktora Emanuela Frankla, který nejen, že nezatrpkl  
a nerevidoval svou logoterapeutickou ideu, ba naopak se jako 
jeden z prvních po ukončené válce veřejně vyjádřil proti 
kolektivní vině (Frankl, 2006a).  

Dále v textu jsou uvedeny některé další významné, zlomové 
momenty a události v životě Viktora Emanuela Frankla, které 
měly vliv na vývoj a formování logoterapie a existenciální 
analýzy, o kterých sám hovoří a jež zdůrazňuje.  

Viktor Frankl ve své autobiografii vzpomínal na moment, kdy 
v raném dětství, ve věku asi čtyřech let jej před usnutím vyděsila 
myšlenka, že jednou musí i on zemřít. Dále tuto vzpomínku 
komentoval v rámci logoterapeutického náhledu takto:  

„Ale strach ze smrti mne vlastně nikdy v životě netížil; tížilo 
mne jen jedno: otázka, zda pomíjivost života nezničí jeho smysl. 
A odpověď na tuto otázku, k níž jsem se posléze probojoval, byla 
tato: Z mnoha hledisek teprve smrt činí život vůbec smysluplným. 
Především však nemůže pomíjivost ukončit smysl bytí z toho 
prostého důvodu, že v minulosti se nemůže nic nenávratně ztratit, 
spíše vše zůstává trvale uchováno. Minulost je tedy dokonce 
uchráněna a zachráněna před pomíjivostí. Cokoli jsme vykonali 
a vytvořili, cokoli jsme prožili a zakusili – to jsme zachránili 
jako minulost a nikdo a nic už to nemůže odstranit ze světa“ 
(Frankl, 1997, s. 19). 

V logoterapii se o tomto velmi důležitém a terapeuticky 
využitelném náhledu (například pro klienty s fatální prognózou) 
hovoří jako o „filmu života“, bývá znázorňován filmovým pásem, 
cívkou, kde vše co se událo, je zaznamenáno (Křivohlavý, 2010, 
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s. 94). Obdoba rozvoje: vnímání, zkušenosti a paměti, byla 
komentována také Aristotelem, jako vztah vosku a pečeti. 

Dalším momentem, který dokladuje pravdivost a přesvědčení 
Viktora Frankla byla situace, kdy přesto, že měl konzulátem 
USA vyhotovené vízum k vycestování do Spojených států a tím 
záchraně vlastního života, odmítl tuto možnost. Rozhodl se 
neopustit své rodiče s vědomím, že všechny čeká deportace do 
koncentračního tábora. „Když jsem přišel domů, padl můj pohled 
na kousek mramoru, který ležel na stole. „Co je to?“ Obrátil 
jsem se na svého otce. „To? Ach, našel jsem to dnes na 
staveništi, kde dřív stála synagoga, která byla vypálena. 
Mramorový úlomek je kus desek Zákona. Jestli tě to zajímá, 
mohu ti také říct, ke kterému z deseti přikázání se vytesané 
hebrejské písmeno vztahuje. Neboť je jen jedno přikázání, jehož 
iniciála to je.“ „A sice?“ Naléhám na svého otce. Nato mi 
odpověděl: „Cti otce svého i matku, abys dlouho byl živ na 
zemi…“ A tak jsem zůstal „na zemi“ u svých rodičů a nechal 
jsem vízum propadnout“ (Frankl, 1997, s. 65). 

 Pokud se tedy zásadně a velmi jednoznačně v logoterapii 
hovoří o svědomí jako o orgánu, kterým se naplňuje 
zodpovědnost a smysl života, V. E. Frankl tím tuto zásadu 
osvědčil v plné míře (Balcar, 2007-2014). 

Celý život profesora Viktora Emanuela Frankla byl 
dramatickým osudem, příběhem, který jemu samotnému i světu 
umožnil teoretický vznik logoterapie, existenciální analýzy  
a poté jejich aplikaci, ověření v hraničních životních situacích  
a podmínkách koncentračních táborů a posléze rozšíření této 
psychoterapie prakticky po celém světě. Frankl se stal legendou 
už za svého života. 

Toto tvrzení lze dokladovat tím, že Viktoru Franklovi bylo 
uděleno 27 čestných doktorátů universitami celého světa, též na 
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Karlově univerzitě v Praze v roce 1994, v témže roce obdržel 
zlatou medaili Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1985 mu  
v Dallasu na zasedání Americké psychiatrické společnosti byla 
udělena jako prvnímu člověku, který nebyl Američan, cena 
Oskara Pfistera (Frankl, 2007). Tato cena je nazvána podle 
švýcarského teologa, přítele a žáka Sigmunda Freuda. Frankl 
přednášel na 175 univerzitách celého světa, mimo jiné byl též 
ustanoven řádným profesorem v USA na Harvard University, 
Stanford University a dále na univerzitách v Dallasu  
a Pittsburgu. 

  Franklových 31 knih vyšlo ve 25 světových jazycích, 
japonštinu a čínštinu nevyjímaje. Jen Franklovy knihy „Člověk 
hledá smysl“, vydané v USA pod názvem „Man´s Search for 
Meaning“, se prodalo kolem devíti milionů kusů (Frankl, 2006a, 
s. 8). 

Všechny výše uvedené podrobnosti, údaje a data nemají za cíl 
nic jiného, nežli dostatečně plasticky přiblížit osobnost  
a osudovou bohatost Viktora Emanuela Frankla a tím usnadnit 
pochopení a okolnosti vzniku a vývoje jeho učení in persona.  

Frankl a logoterapie jedno jsou, fascinující unita vymyšleného 
a prožitého, která tak získala osvědčení pro další zobecnění  
a vystavuje certifikaci ujištění, že opravdu každá životní situace 
nám nabízí smysl, pokud jej chceme (umíme, či je nám 
pomoženo) jej nalézt. 

Logoterapie je jedním z psychoterapeutických směrů, občas je 
označována za tzv. „třetí vídeňskou školu psychoterapie“ (viz 
níže vlastní karikatura Viktora Frankla, na které je nakreslen na 
stupínku č. 3 a společně se Sigmundem Freudem – ten stojí 
nahoře - a Alfredem Adlerem), vedle psychoanalýzy Sigmunda 
Freuda a jejího ústředního tématu, jímž je touha, vůle po slasti, 
lust prinzip a rovněž v kontrastu s vůlí po moci tvůrce 
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individuální psychologie Alfreda Adlera (paradoxně k názvu 
Adler zdůrazňoval význam sociálních vztahů) přichází Viktor  
E. Frankl s vůlí po smyslu našeho života, jeho existence, jako 
základní lidskou potřebou. Zde je však zapotřebí podotknout, že 
A. Adler se otázkou smyslu, resp. motivu rovněž zabýval a to 
dříve, než V.E. Frankl.  

Viktor Frankl se také střetával s významnými filosofy, velmi 
vyzdvihoval setkání a diskuse s Martinem Heideggerem, 
oceňoval jeho shovívavost ke svému snažení a nedostatkům. 
Viktor Frankl byl rovněž hrdý na kontakt s Karlem Jaspersem, 
Gabriel Marcel pak napsal předmluvu k francouzskému vydání 
knihy Viktora Frankla o koncentračním táboře „A přesto říci 
životu ano“. 

 

Pamětní deska na domě ve Vídni, kde V.E. Frankl žil po roce 1945 
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(Převzato z autobiografie V. E. Frankla „Co v mých knihách 
není“) 

Přesto, že Viktor Frankl vycházel zejména z psychoanalýzy  
a individuální psychologie, vytvořil tak samostatný přístup, 
koncepci, jako doplnění těchto psychoterapií právě o téma 
smyslu života. Dá se konstatovat, že ač si celoživotně a velice 
zásadně Sigmunda Freuda vážil, nesouhlasil rozhodně s úvahou, 
kterou S. Freud rozpracovával, tedy, že jakmile se člověk začne 
zabývat smyslem života, znamená to, že je nemocen. 
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 Počátky logoterapie existenciální analýzy se datují do 
dvacátých třicátých let minulého století. V názvu logoterapie se 
odráží právě náplň jednoho z významů slova logos, λόγος, 
filosofického a teologického pojmu původem z klasické řečtiny, 
znamenající jednak „slovo“, nebo „řeč“, „rozum“, ale zejména 
„smysl“.  

Poprvé Frankl hovořil o logoterapii již v roce 1926 na 
přednášce významného Akademického spolku lékařské 
psychiatrie ve Vídni, kde členem poradního sboru spolku byl  
i Sigmund Freud (Frankl, 2007, s. 49). 

Občas se také pro logoterapii užívá pojmenování „výšinná 
psychoterapie, či terapie výšin“ v kontrastu s hlubinnou terapií 
psychoanalytickou. Frankl v této souvislosti také hovoříval  
o „psychologii výšek“. Zde je snad na místě i připomenutí, že 
Viktor Frankl byl do svých osmdesáti aktivním horolezcem. 
Sportu a vnímání přírody vůbec přikládal velký terapeutický 
význam. (Viz dále fotografie Viktora Frankla ze zdolávání 
skalního masivu v Yosemitech). 

V knize „Prožitek hor a zkušenost smyslu“ Frankl o tom 
hovoří takto: „Co mě přivedlo k lezení? Otevřeně řečeno, strach 
z něj. Ale jak se často ptám svých pacientů, když se na mě 
obracejí se svými neurotickými obavami: Copak si člověk musí 
nechat vše líbit i od sebe sama? Nemůže se stát silnějším, než je 
jeho vlastní strach? A takto jsem se ptal i sebe sama, když jsem 
se před lezením bál: Kdo je silnější – já, nebo ten zbabělec ve 
mně? Vždyť mu můžu vzdorovat. 

 V člověku je přece něco, co jsem pojmenoval síla 
vzdorujícího ducha, oponujícího slabostem a obavám duše“ 
(Frankl, 2014, s. 11). V dalších souvislostech se podobně 
vyslovuje i M. Heidegger k Friedrichu Nietzscheovi. 
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Logoterapie je řazena mezi tzv. humanistické psychoterapie  
a zároveň vychází z  pozic existencialismu. 

Logoterapie je zaměřena primárně na duchovní stránku 
člověka, lidské existence, která se v životě projevuje svobodou 
volby a zároveň (z)odpovědností za zvolené hodnoty, jejich 
smyslné či bezesmyslné prožívání. 

 

(Převzato z knihy V. E. Frankla  

„Was nicht in meinen Bücher steht“) 
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Nalezení smyslu života, jeho přijetí a definování Viktor  
E. Frankl pokládal za velice důležitou hybnou sílu v životě 
jedince. Není-li touha po smyslu naplněna, dochází k frustracím, 
existenciálnímu vakuu. Tato vnitřní prázdnota (taedeum vitae, 
horror vacui – únava, rozmrzelost životem, strach z prázdna, 
porucha základního životního pocitu smyslu) může poté vést ke 
stavům deprese, noogenním neurózám, v krajním případě 
k suicidu. 

Hlavní nosnou tezí, ideou logoterapie je tedy zdá se 
Franklovo uchopení a rozpracovávání náhledu Friedricha 
Nietzscheho, který se dá vyjádřit větou „kdo má proč žít, unese 
téměř každé jak“ (Nietzsche, 2009, s. 10). Přesněji, jak uvádí  
F. Nietzsche ve svých průpovědích a šípech: 

 „Má-li kdo své proč? života, shodne se téměř s každým jak?“ 
(Nietzsche, 2009, s. 10).	  Přitom je Frankova teorie vlastně vice 
versa Nietzscheova nihilismu, který popírá, že by život měl 
vůbec nějaký smysl. Rozhodným momentem distance od reality 
a nebezpečí nihilismu byla zřejmě situace, kdy Frankův spolužák 
ze střední školy spáchal sebevraždu vedle jeho těla byla nalezena 
Nietzscheho kniha. To jen dokazuje, jak rozdílné uchopení stejné 
myšlenky lze nalézat. 

Základní téma, které v logoterapii variuje, je tedy vyjádřeno 
v předmluvě z roku 1972 ke své knize „Vůle ke smyslu“, kde 
Viktor Emanuel Frankl píše: „Člověk je bytost hledající smysl, 
logos, a poskytnout člověku pomoc v jeho hledání smyslu je 
jeden z úkolů psychoterapie – je to právě úkol logoterapie“ 
(Frankl, 2006b , s. 5). 

Pojem smysl je tedy od logoterapie neoddělitelný a opírá se  
o něj celá teorie, co však pro nás v reálné každodennosti 
znamená. S trochou nadsázky lze říct, že všichni o něm mluví, 
málokdo však ví, co to je. V lidovém pojetí, náhledech, 
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moudrosti se dá otázka po smyslu opsat jako tázání se typu: „Má 
to cenu, abych se kvůli tomu namáhal, něčeho se zdržel, něco 
obětoval? Proč to dělám - děláš? K čemu to je – bylo dobré?“ 
V určitých psychologických náhledech se spekulovalo o tom, že 
to, v co lidé věří, je klam, a byla snaha tyto klamy odstranit. Lidé 
však tuší, věří a dokážou se vyrovnat. Důkazem toho jsou právě 
přísloví, lidová moudra, předávané zkušenosti. S vědomím, že 
rady a zkušenosti nejsou obecně platné a nemusí být vždy dobré 
a využitelné. 

 Mnohdy se dá vysledovat příčinná souvislost v tom, že se 
lidé slovu smysl urputně brání, o to častěji poté však užívají 
protikladů jako vyhoření či vyprázdnění. 

Nelze zde rovněž také opomenout teorii Abrahama Maslowa, 
která se zabývá životními potřebami, hodnotami a velmi důrazně 
hovoří o tom, že hledání smyslu, smysluplnosti života, tato 
potřeba, je bazálním motivem lidského chování. Což však 
rovněž ve svém důsledku znamená, že jako ostatní potřeby může 
i tato být buď naplněna, uspokojena, nebo naopak frustrována. 
Frankl však rovněž s Maslowem polemizuje, když tvrdí, že 
přesto, že žijeme nyní ve společnosti blahobytu, „affluent 
society“, která zdánlivě nenechala bez uspokojení ani jedinou 
potřebu, kterým Maslow říká  základní potřeby  a přesto vzniká 
existenciální vakuum, protože není naplněna vůle ke smyslu. 

Viktor E. Frankl se v logoterapii rovněž stavěl proti 
nadměrnému determinismu v psychologii. Připouštěl, že aspekty 
jako dědičnost, výchova v dětství, prostředí, nabyté zkušenosti 
etc. mají na osobnost jedince významný vliv. Bránil se však 
tomu, že tento vliv je výlučný a podotýkal, že v každé,  
i extrémní situaci zůstává v člověku prostor, možnost svobody 
rozhodnutí. Nikdy tak nejsme vydáni osudu napospas, přes 
veškerá omezení, které přinášejí okolnosti, vždy nám zůstává 
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volba. (Psychologickým tématem volby a svobody se v 
návaznosti výrazně zabýval rovněž Erich Fromm.) 

Logoterapie a Franklův přístup k člověku není tedy ani 
direktivní, ani nedirektivní, je spíše apelativní, s důrazem na 
lidskou svobodu, se snahou o provokaci a výzvu, apel k nalezení 
smyslu toho, co se s námi, nám právě děje. 

Viktor Frankl tedy pojímal logoterapii jako psychoterapeu-
tický přístup s orientací na smysl, který vychází z duchovního 
rozměru člověka. Zde je zároveň zřetelný jednak protiklad vůči 
psychoanalýze, současně však oba tyto směry vědomě doplňuje. 
Je známo rovněž vyjádření Viktora Frankla k rozdílu mezi 
psychoanalýzou a logoterapií v tom duchu, že při psychoanalýze 
klient leží a říká nepříjemné věci, kdežto u logoterapie sedí  
a vyslechne nepříjemné věci (Balcar, 2014-2017).  

Frankl se zásadně vymezoval vůči redukcionistickým 
tendencím v psychoterapii, nihilismu a snažil se logoterapii 
nabídnout jako rozšíření o specificky lidský, duchovní rozměr, 
dimenzi, příspěvek k rehumanizaci psychoterapie (Frankl, 
2006c). 

Smysl života neexistuje v abstraktní formě, mění se od 
člověka k člověku, ze dne na den. Podle logoterapie jej lze 
dosáhnout třemi způsoby, možnostmi naplnění -  jsou to hodnoty 
zážitkové, tvůrčí a postojové.  

Lze je uskutečnit prováděním zakoušením, zážitkem z nějaké 
hodnoty (přírody, kultury, lásky), vykonáním nějakého činu – 
nezáleží na tom, co děláme, ale jestli to činíme s oddaností, zda 
se vydáváme. Postojové hodnoty pak často souvisí s utrpením. 
Smysl utrpení, který přesahuje intelektuální schopnosti člověka 
Viktor Frankl nazývá suprasmyslem (Balcar- 2007-2014). 
V jistém ohledu jsou toto kantovské ozvuky transcendentalismu. 



Vývojová psychologie v normě a patologii  
Etiologie duševních poruch ze založeného konfliktu 

	
82	

	

Jen pozastavení u hodnot zážitkových a tvůrčích. V Caminu 
je velký důraz kladen na objevování, upevňování či vytváření 
právě těchto hodnot. Týká se to těch činností, které v nás 
probouzejí kladné, pozitivní emoce, proto se aktivity Camina 
často soustřeďují na hledání nenápadné krásy ve všech 
oblastech našeho bytí. Procházky přírodou, výlety, společné 
pobyty, fotografování, kreslení a malování, literatura, vzájemné 
obohacování se myšlenkou při tematických setkáních, výroba 
krásných a užitečných věcí, dárků, šití, společné vaření  
a stolování, hudba i zpěv. 

 Lze dokladovat, že jsme se v Caminu stali vyznavači, hledači 
krásy, běžných radostí a drobných potěšení ve vzájemném 
sdílení a obohacování se. Tento postoj je pevnou součástí 
milieu Camina. 

Podstatu lidské existence vidí logoterapie v jednoznačné, 
určené a nedělitelné odpovědnosti, svobodě v rozhodování 
každého jedince, každého člověka za vlastní život. Je-li vůle 
člověka ke smyslu zmařena, může být kompenzována vůlí  
k moci, k penězům nebo k libosti. Jindy vzniká existenční 
frustrace, která může vyústit v noogenní neurózu. Noogenní 
neurózy mají původ v noos (mysl, duch), nikoli v psýché jako 
ostatní (psychogenní) neurózy. Noogenní neurózy pramení  
v konfliktech mezi jednotlivými hodnotami, v morálních 
konfliktech (duchovních problémech). Člověk k životu potřebuje 
noodynamiku - napětí mezi smyslem jeho života a jeho úsilím o 
toto naplnění. Frankl hovoříval o tom, že gotické klenby 
sakrálních staveb jsou pod neustálým tlakem, zátěží a proto si 
tak dlouho uchovávají svou pevnost. Tedy je zde rozpor oproti 
v dnešní době tak žádaném stavu jakési duševní homeostázy.  

 Nevidí-li člověk smysl, pro který stojí za to žít, je naplněn 
existenčním vakuem, hovoří se zde o kolektivní neuróze jako  
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o nemoci dvacátého století, která se projevuje především stavem 
nudy. 

Logoterapie užívá jako jednu z metod úlevy, odstranění 
problému techniku paradoxní intence. Vychází  z teorie 
hyperreflexe (přehnaná pozornost, např. strach navodí to, čeho 
se obáváme) a hyperintence (přehnané usilování, znemožňuje to, 
co si přejeme). Paradoxní intence záleží ve zvratu pacientova 
postoje, v nahrazení jeho strachu paradoxním přáním; např. 
student před závažnou zkouškou je vyzván, aby si alespoň na 
chvíli přál to, čeho se nejvíce obává. 

Závěrem 

V. E. Frankl se vždy a cele zasazoval o doplnění, rozšíření  
v pojetí logoterapie a existenciální analýzy o specificky 
duchovní, spirituální dimenzi, o rozměr, který teprve činí 
člověka člověkem. 

Tím se naplňuje pojetí člověka jako entity. Jedinec je tedy 
unitární ve smyslu pojetí člověka jako individuální, nedělitelné 
bytosti, jakéhosi absolutního unikátu.  

Jako toto novum je každý jedinec komplexem, jednotou, bio-
psycho-spirituálně-sociální osobností, tedy in - dividuem ve 
smyslu ne-dělitelnosti, unus totus homo – celý člověk.  

     V důvěře ve staletími ověřené krédo, apel - esto brevis et 
placebis - buď stručný a zalíbíš se - bude následující část 
příspěvku věnována některým zásadním myšlenkám a úvahám 
Viktora Frankla, jeho žáků a pokračovatelů: Elisabeth  
S. Lukasové, Alfrieda Längleho, vše pak doplněno úryvky, 
citacemi z knih profesorů Vladimíra Smékala a Jara 
Křivohlavého, kteří u nás dílo Viktora E. Frankla uvedli  
a propagují, komentují a mají velkou zásluhu na jeho uvedení do 
povědomí a rovněž praktického využití.  
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    Velký prostor je zde také samozřejmě vyhrazen docentu Karlu 
Balcarovi, zde uvedené myšlenky, náhledy, komentáře byly 
autorem sdíleny a zapsány na seminářích Logoterapie  
a Existenciální analýzy z let 2007 – 2014, které docent Balcar 
vede na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. 
 
     Záměr tohoto snažení je jediný – nabídnout k promyšlení, 
uvážení,  zamyšlení a případnému dalšímu hlubšímu studiu  
a využití rozmanité náhledy, Franklovu odbornou, specifickou 
terminologii, napomoci vyhledat filosofické – avšak ryze osobní, 
naše individuální zdroje k možnosti nalézání, upevnění, znovu 
obnovení logos (λόγος) - smyslu  života. Nemusí se jednat vždy 
o dosažení stavu metanoia, tedy radikální změnu osobnosti 
k zacílení života, mnohdy je dostatečné dosáhnout za pomoci 
logoterapeutických náhledů, úvah a systémových metod tzv. 
„kopernikánského obratu v myšlení, postoji“. 
 
    Jeden z nástrojů, který k takovému posunu může přispět je 
užíván i v Caminu, zdánlivě nenápadný „Sokratovský rozhovor“, 
kdy snahou takového dialogu je nabídnout tomu, kdo to právě 
potřebuje, aby si sám nalezl vlastní, novou, úlevnou myšlenku, 
pohled na sebe, svoji existenci, raison d’être - smysl svého bytí. 
 

 

Miscellanea 
 

• Podle docenta Karla Balcara V. E. Frankl tvrdíval, že 
prožívat a vykonávat logoterapii znamená nabídnout část 
sebe sama, aby se díl toho druhého probudil k životu. Je to 
nabuzení noetické síly k člověku. Základem logoterapie a 
fakticky každé psychoterapie je opravdový, autentický 
vztah. Je to vlastně životní styl. 
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• Zdůrazňované doporučení docenta Karla Balcara je, že 
zásadním momentem logoterapie je apel, důraz na 
položení metod a technik logoterapie a existenciální 
analýzy do ryze praktické, využitelné roviny. Tuto potřebu 
praktičnosti ve prospěch klienta Karel Balcar opisuje takto, 
když nabízí svůj terapeutický přístup: „Je dobré být 
poučený eklektik, jako švec vybrat nástroj a šít, tedy - 
intervenovat“. Dále pak často zmiňuje maximu, která zní 
takto: „Za každou terapií je vždy filosofie“. Nejedná se 
však o jakýsi abstrakt, nýbrž v praktickém pojetí opravdu  
o onu „lásku k moudrosti“, jak zní překlad slova filosofie. 

 
• Jednotlivé metody a techniky tedy nejsou žádnými 

dogmaty, jak říká docent Karel Balcar: „Nedbejte na 
naučené, nepreferujte žádnou školu či směr, teorii  
a snažte se vždy o vcítění do člověka, do situace  
a o upřímnost. Pokud se povede klientovi ulevit, naznačit 
cestu, jít kousek společně, doprovázet, je to dostatečné. Je 
pokaždé dobré si uvědomit, že na klienta působíme buď 
psychoterapeuticky a nebo psychotraumaticky“ (Balcar- 
2007-2014). 

 
• Docent Karel Balcar definoval, opsal, vyznačil smysl 
života také i podle názvu knihy Jara Křivohlavého „Mít 
pro co žít“, kterou profesor Jaro Křivohlavý v úvodu knihy 
věnuje „v úctě památce Viktora E. Frankla a všem těm, 
kteří touží žít plnějším, hlubším a smysluplnějším životem  
a kterým se zdá, že to zatím není „ono“ (Křivohlavý, 
2010). Rád v této souvislosti podtrhávám důraz, který je 
kladen na tradiční hodnoty, jež neztrácí nic ze svého 
původního založení a terapeutické působnosti. 
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• To zřejmě nejzávažnější, nejpodstatnější, co Viktor E. 
Frankl nabídl k našemu uchopení je myšlenka, v níž tvrdil: 
„Život má smysl, více, něž to. Ponechává si smysl za všech 
podmínek a okolností, a to díky možnosti najít smysl  
i v utrpení, přetvořit utrpení v lidské rovině k výkonu – 
jedním slovem vydat svědectví o něčem, čeho je člověk 
schopen i při ztroskotání“(Frankl, 1998, s.20). 

  
• Dokladuje to i fakt, že v úvodu své knihy nazvané  

„A přesto říci životu ano“ (ze svých vzpomínek na svou 
internaci v koncentračních táborech ), kde Viktor Emil                        
Frankl hned v úvodu cituje krédo Johanna Wolfganga 
Goetheho: „Neexistuje žádná situace, kterou by nebylo 
možné zušlechtit – buď uskutečněným výkonem, anebo 
trpělivým snášením“ (Frankl, 2006a, s. 5). 

 
• Profesor Vladimír Smékal zmiňuje Franklovo pojednání 

„Kauza tragický optimismus“. „Stručně řečeno, znamená 
to, že člověk je a zůstává optimistou navzdory „Tragické 
triádě“, jak se o ní hovoří v logoterapii, triádě tkvící v těch 
aspektech lidské existence, které je možné popsat jako 
utrpení, vina a smrt.“ Celým svým dílem hledá Frankl 
odpověď na otázku, zda a jak je možno říci životu ano 
navzdory tomuto údělu (Smékal, 2006, s. 36). 

 
• Alfried Längle, jeden z Franklových přímých žáků, tvrdí: 

„Na tržišti života je pro každého pestrá nabídka 
smysluplných činností“ (Křivohlavý, 2010, s.77).  

 
• Elisabeth Lukasová, pokračovatelka ve Franklově odkazu 
říká: „Štěstí není ani tak, když někdo říká: daří se mi 
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dobře, jako spíše to, když může říci: jsem zde k něčemu, co 
stojí za to“ (Křivohlavý, 2010, s.17). 

 
    Tyto myšlenky a názory na podstatné hodnoty v životě se (dle 
mínění autora) již staly nedílnou součástí onoho filosofického  
a etického milieu Camina a v každodennosti nám všem, bez 
ohledu na to, čím jsme v Caminu oficiálně pověřeni, z jakých 
osobních důvodů a v jakém rozsahu se na dění Camina podílíme, 
účastníme. Frankl často zdůrazňoval, že člověk je sice do značné 
míry závislý na svých vlohách a také na prostředí (milieu) a jen 
v rámci tohoto „hracího prostoru“ se může pohybovat svobodně, 
přesto vždy vůči dědičnosti a prostředí lze vzdorovat. Smysl je 
nutné najít, ale nedá se vytvořit. 
 
    Dosti často nám mnohé Franklovy myšlenky pomáhají při 
nejistotě v rozhodování, mnohdy nabídnou vnitřní jistotu k tomu, 
jak se zachovat, usnadňují schopnost zbystřit pozornost  
a vnímavost  při naslouchání hlasu svědomí, umožňují uznat, co 
je právě třeba učinit, či jaký postoj zaujmout. 
 
    Mějme však také na paměti (na první pohled tvrdá, 
nekompromisní, o to však pravdivější) slova docenta Karla 
Balcara, která mi před léty utkvěla jako jakési „záchranné lano“ 
pro ty, kteří s plným nasazením, snahou pracují v pomáhajících 
profesích, vykonávají psychosociální práci: „Přátelé, nelze však 
pomoci vždy a každému, s tím je zapotřebí se smířit. Je však 
zapotřebí činit, zodpovědně podat výkon“ (Balcar, 2007-2014). 
 
     Pokud snad některá ze zde uvedených myšlenek, úvah, 
skutečností,  nabídne  komukoli dalšímu jiný, posuvný a úlevný 
náhled, či umožní zaujmout odpovídající postoj k prožívanému 
či sdílenému problému, příspěvek naplnil svůj smysl. 
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(Zleva - Jiří Adamec, Monika Malá, docent Karel Balcar, 
Zdeňka Chytilová – vedoucí Camina Vsetín a Miro Kadlubiec  

v Caminu, v rámci Dnů duševního zdraví ve Vsetíně) 
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Tým Camina s dalšími kolegyněmi: 

Ivetou Jakubczakovou (druhá zprava) 
a Evou Růčkovou (druhá zleva) 

 
 
 
 
 
 

 
 



Vývojová psychologie v normě a patologii  
Etiologie duševních poruch ze založeného konfliktu 

	
90	

	

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. 

Je významný psycholog,  který nyní 
působí jako výzkumník a učitel  
v Pražské vysoké škole psycho- 
sociálních studií, kde se věnuje 
oborům a specializacím oblastí 
psychologie osobnosti, psychotera-
pie a rodinné terapie, psychofyziolo-
gie a rovněž také působí v oblasti 
psychosomatiky, psychologické me-       
todologie. 

Psychoterapeuticky nyní pracuje především s dětmi školního 
věku, několik let se věnoval psychologické práci s pacienty  
v ambulanci bolesti.  

Je autorem či spoluautorem monografií a výzkumných studií  
a podílí se na vysokoškolském a postgraduálním vzdělávání  
v uvedených oborech svého zaměření. Vede výcvikové akce ve 
vybraných psychoterapeutických metodách a v praktických 
postupech zvládání stresu, řešení osobních problémů  
a interpersonálních konfliktů.   

Velmi významná je jeho překladatelská činnost, překládá 
odborné texty z angličtiny, němčiny, ruštiny a francouzštiny. 
Z mnoha titulů uvádím ve vztahu k logoterapii a existenciální 
analýze překlad knihy Viktora Emila Frankla „Teorie a terapie 
neuróz“, či tituly Alfrieda Längleho „Smysluplně žít“ a „Osobní 
existenciální analýza“.  

Přeložil a uvedl do praxe rovněž diagnostické metody 
Franklových žáků a pokračovatelů: 

• LOGO – TEST Elisabeth S. Lukasové  
• ESK – existenciální škálu Alfrieda Längleho. 

Pro psychosociální rehabilitaci Camino Vsetín je významné, že 
již po několikáté v rámci Dnů duševního zdraví vede semináře 
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pro zájemce z řad odborné veřejnosti. Letošní rok bude seminář 
věnován tématu „Řešení konfliktů vyjednáváním“. 
 
Dopuručená literatura ke studiu:  
BALCAR, Karel. 1983. Úvod do studia psychologie osobnosti. 
Praha: SPN, 14-343-83. 
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Psychosociální rehabilitace je v současnosti cestou, jak 
na společenské úrovni účelně pomáhat těm, kdo se  

ztratili sobě samým, avšak nikoliv  
lidskému zájmu druhých 
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