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Kruhy nás obklopují

 V přírodě



V lidských výtvorech



Ve výtvorech „mimozemšťanů“



V alchymii

 Symbol, který zobrazuje hada nebo 
draka poţírajícího svůj vlastní ocas. 
Tento symbol se pojí s alchymií, 
gnosticismem a hermetismem. 

 Představuje  cyklickou podstatu 
věcí, nekonečný návrat od konce k 
začátku, sebezničení a sebeobnovu. 

 Na některých zobrazeních je Uroboros 
z poloviny bílý (světlý) a z poloviny 
černý (tmavý), coţ naznačuje 
symboliku jin-jang, znázorňující 
dualitu věcí; vzájemně se doplňujících 
opačných principů. 

 Také bývá stočený do tvaru leţící 
osmičky, symbolu nekonečna.

Uroboros



V náboţenství 

 Já jsem alfa a 
omega, jsem 
počátek i konec.



Psychoterapie obecně

 „Odborná a záměrná aplikace 
klinických metod a 
interpersonálních postojů 
vycházejících z uznávaných 
psychologických principů se 
zaměřením pomoci lidem 
změnit jejich chování, myšlení, 
emoce a/nebo osobní 
charakteristiky směrem, který 
obě strany povaţují za 
ţádoucí“ (Prochasska, Norcros, 
1999).

Myšlenky  

Chování 

Emoce 

Terapeut: 



James. O Prochaska, John C. Norcross

PSYCHOTERAPEUTICKÉ SYSTÉMY – PRŮŘEZ 

TEORIEMI (4. vydání, Grada 1999)

 nejnovější odhady – víc neţ 400 
psychoterapeutických systémů

 při srovnávání systémů –
INTEGRATIVNÍ MODEL= vyzdvihnutí 
podobností a rozdílů, protoţe 
INTEGRACE je hlavním směrem 
současné psychoterapie

 výzkum dokazuje, ţe 
INTEGRACE/EKLEKTICIZMUS je mezi 
odborníky zabývajícími se duševním 
zdravím nejoblíbenější orientací

 v knize je srovnáváno 15 hlavních 
systémů

Director of Cancer Prevention Research Center and Professor of 

Clinical and Health Psychology at the University of Rhode Island

Professor of Psychology and Distinguished University Fellow at 

the University of Scranton, a clinical psychologist in part-time 

practice, and editor of the Journal of Clinical Psychology



Zbyněk Vybíral, Jan Roubal
SOUČASNÁ PSYCHOTERAPIE (Portál 2010)

 Dle vydané literatury bylo dle H. 
Kirschenbauma a A. Jourdan nejvíc 
publikováno o:

 1. psychoanalýze,
 2. terapii kognitivní, behaviorální a 

kognitivně behaviorální, 
 3. rodinné terapii, 
 4. rogersovské, 
 5. gestaltu, 
 6. v RET Alberta Ellise, 
 7. v multikulturním poradenství, 
 8. v adleriánské terapii, 
 9. v psychodynamické terapii, 
 10. v terapii realitou W. Glasera, 
 11. v existenciální terapii V. Frankla.



Předpověď 

 V r. 2001 se zapojilo 62 expertů do 
předpovědi, jak bude psychoterapie, co do 
pouţívání, vypadat v r. 2010 (John Norcros) 

 Výsledky:
 1. Kognitivně behaviorální terapie
 2. Kulturně senzitivní / multikulturní terapie
 3. Kognitivní terapie dle Becka
 4. Interpersonální terapie
 5. Technický eklekticismus
 6. Teoretická integrace



 V Evropě jsou nejvlivnější ty přístupy, 
které mají samostatné zastoupení 
v Evropské asociaci pro psychoterapii. 
(vznik 1991) Evropská scéna je dodnes 
viditelně rozdělena mezi tradiční směry.

 V USA se v posl. době řada vlivných 
představitelů přihlásila 
k integrativnímu hnutí, jehoţ cílem je 
nabízet psychoterapii individuálně šitou 
na míru potřebám konkrétního člověka. 



ÚSPĚCH TERAPIE ovlivňují:

 Faktory v klientovi –
očekávání změny a 
závaţnost poruchy -
působí jiţ před terapií

 Terapeutický vztah

 Terapeutické techniky

(řazeno dle důleţitosti)



Výzkum Vanderbilt Project 
(Henry, Strupp, 1991)

 Výzkumníci porovnávali léčebné zkušenosti skupiny neurotických pacientů 
léčených vysokoškolskými profesory speciálně vybranými pro své 
porozumění a vřelost a skupinu pacientů léčených zkušenými 
psychodynamicky orientovanými psychoterapeuty.

 Tato studie usilovala více neţ o testování účinnosti psychodynamické terapie 
o oddělení vlivu nespecifických (společných) faktorů, reprezentovaných 
vřelostí  a porozuměním vysokoškolských profesorů, a faktorů specifických, 
reprezentovaných specifickými technikami, které pouţili zkušení terapeuti.

 Obě léčené skupiny dosáhli lepších výsledků, neţ kontrolní skupina 
neléčených osob. 

 Původní analýza skupin však neprokázala statistickou nadřazenost výsledků 
dosaţených zkušenými terapeuty. 

 Následné analýzy pouze ukázaly, ţe terapeuti byli úspěšnější u zdravějších 
pacientů. 

 Ţádná skupina terapeutů nebyla nijak zvlášť úspěšná v léčbě závaţnějších 
osobnostních problémů.



Průkopnický výzkumný program National Institute 
of Mental Health (NIMH) Treatment of Depression 
Collaborative Research Program ("Společný 
výzkum léčby deprese Národního institutu pro 
duševní zdraví") (Elkin et. al., 1989)

 Zhodnotil účinnost 1. interpersonální terapie, 2. kognitivní terapie,  3. 
imipraminu s klinickou péčí a 4. placeba s klinickou péčí u ambulantních 
pacientů s unipolární, nepsychotickou depresí.

 Všichni pacienti vykazovali na konci různých léčebných metod značnou úlevu 
v depresivní symptomatologii  a  v oblasti sociálního fungování. 

 Tři klinické léčebné postupy byli nejlepší a placebo dosáhlo nejhorších 
účinků.  

 Procentuálně vyjádřený počet pacientů, kteří byli na základě Beckova 
dotazníku pro hodnocení deprese v závěru terapie označeni za vyléčené, byl: 
70% pacientů léčených interpersonální terapií, 69% imipraminem, 65% 
kognitivně-behaviorální terapií a 51% léčených placebem , kteří kombinovali 
uţívání prášku(placebo) s pravidelným setkáváním s terapeutem, kde se jim 
dostalo podpory, povzbuzení a kdyţ to bylo nutné i přímé rady. 



SPOLEČNÉ FAKTORY

 nespecifické proměnné společné všem 
formám psychoterapie

 společné rysy úspěšných 
psychoterapeutických systémů

 přes teoretické rozdíly má psychoterapie 
společné a rozpoznatelné jádro

 nejdůleţitější je pozitivní očekávání a 
terapeutický vztah



☻ 1.Pozitivní očekávání

 čím více klient od léčby 
očekává, tím bude léčba 
úspěšnější

 léčitel a pacient silně věří 
v účinnost dané léčby

 psychoterapie je téměř 
dvakrát úspěšnější neţ 
„nespecifické“ či „placebo“ 
metody, které se snaţí 
v pacientovi vyvolat pozitivní 
očekávání



☻ 2.Terapeutický vztah

 nejdůleţitější společný faktor

 ovlivňuje úspěch terapie – má druhý největší 
podíl

 Nezbytné podmínky terapeutického vztahu:

1.Terapeut má být ve vztahu kongruentnější a 
zdravější neţ klient

2.Terapeut má být autentický

3.Terapeut má klienta bezpodmínečně pozitivně 
oceňovat

4.Terapeut má projevovat přesnou empatii



Různý význam vztahu u různých 
psychoterapií

 Vztah výsledek terapie 
neovlivňuje:

 Radikální behaviorální

 Vztah je pro výsledek terapie 
nezbytným předpokladem:

 Kognitivní psychoterapie

 Vztah je pro výsledek terapie 
to nejdůleţitější:

 Rogerovská psychterapie

Burrhus Frederic Skinner, 1904 – 1990, americký psycholog,

autor, vynálezce, zastánce společenských reforem a básník.

Aaron Temkin Beck ,

*1921 americký psychiatr

Carl Ransom Rogers , 1902 – 1987,

americký psycholog a psychoterapeut



☻ 3. Pozornost (Hawthornský efekt )

 -mnoho lidí dokáţe zlepšit 
své chování, např. pracovní 
výkon, vlivem zvláštní 
pozornosti, které se jim 
dostává

 pozornost skutečně vede ke 
zlepšení a můţe příznivě 
ovlivnit běh terapie



SPECIFICKÉ FAKTORY

 Jedinečné u různých 
psychoterapií.

 Přivedou klienty ke změně 
proţívání, myšlení, chování či 
vztahů spojených s určitým 
problémem, či obecnějším 
způsobem ţivota.

 Transteoretický model sniţuje 
počet terapeutických technik 
na 10 základních procesů 
změny.

Emoce  

Chování 

Myšlenky 

Osoby: 



Role teorie

 Soubor tvrzení vysvětlujících zjištěná 
data týkající se dané oblasti.

 Je to ucelený pohled na lidské chování, 
psychopatologii a mechanizmy 
terapeutické změny

 Omezuje mnoţství relevantních 
informací, uspořádává je a vše spojuje 
do soudrţného celku poznání, který 
určuje směr léčebného postupu.

 Model člověka obsaţený 
v psychoterapeutické teorii ovlivňuje, 
které lidské schopnosti budou zkoumány 
a kultivovány, a které zůstanou 
opomenuty.

 Systémy terapie ztělesňují různé 
POHLEDY NA ŢIVOT

 Psychoterapeut se nemusí hlásit k jediné 
psychoterapeutické orientaci – moţnost 
pracovat s pojmy různých teorií (vliv 
jazyka)

Director of Cancer Prevention Research Center and Professor of 

Clinical and Health Psychology at the University of Rhode Island

Professor of Psychology and Distinguished University Fellow at 

the University of Scranton, a clinical psychologist in part-time 

practice, and editor of the Journal of Clinical Psychology



A. Zvyšování vědomí

 začal Freud – „učinit nevědomé vědomým“
 1. ZPĚTNÁ VAZBA
 např. nazlobená ţena, diví se, proč jsou vůči ní druzí 

odtaţití
 2. VZDĚLÁVÁNÍ
 „klapky na očích“ - lidé mají obranné kognitivní 

struktury, které neumoţňují zvýšit jedincovo vědomí 
bez pomoci vzdělání či zpětné vazby z okolí

 informace jsou v terapii většinou velice osobní a 
snadno vyvolají kromě kognitivní reakce i silnou 
reakci emocionální

 mnoho systémů psychoterapie = člověk se můţe 
změnit vlivem zvýšeného vědomí (přivést do vědomí 
informace ze záţitků či z prostředí, které si člověk 
předtím neuvědomoval)= kognitivní přístupy

 X rozšiřování uvědomění – tělesné proţitky, emoce 
(gestalt, fokusing)

1856 – 1939, rakouský lékař a psychiatr českého původu



B. Katarze

 uvolnění emocí je jedním z nejlepších prostředků 
poskytujících úlevu a zlepšujících chování člověka

 katarze vychází z hydraulického modelu emocí 
(Nepřijatelné emoce, např. hněv, jsou zablokovány, 
aby je člověk neprojevil přímo.  Jejich zablokování 
vede k tlaku, uvolní se nepřímo somatizací např. 
bolestí hlavy. Jestli je klient během terapie dokáţe 
projevit přímo, vybije se jejich „energetický“ 
potenciál a klient se zbaví symptomů.)

 podnět vyvolávající katarktickou reakci vychází 
zevnitř jedince = 3. KOREKTIVNÍ EMOČNÍ 
ZKUŠENOST

 katarzi můţe vyvolat pozorování emocionálně 
nabitých scén = 4. DRAMATICKÁ ÚLEVA

Franz Gabriel Alexander , 1891 – 1964) americký 

psychoanalytik maděrského původu, jeden ze zakladatelů 

psychosomatické medicíny a psychoanalytic ké kriminologie



C. Vybírání

 role volby při vyvolání terapeutické změny 
je v pozadí mnoha systémů psychoterapie

 většinou se domníváme, ţe naše volby 
omezuje mnoho okolností

 rozšíření moţností výběru je chápáno jako 
výsledek zvýšeného vědomí

 vědomí důsledků jednotlivých alternativ
 přijetí zodpovědnosti za vlastní budoucnost
 na záţitkové úrovni patří k nárůstu moţností 

výběru vědomí nových alternativ, včetně 
vytvoření nového způsobu ţivota=posun 
směrem k 5. SEBEOSVOBOZENÍ

 kdyţ se díky změnám v prostředí vytvoří 
větší mnoţství alternativ=pohyb směrem 
k 6. SOCIÁLNÍMU OSVOBOZENÍ

Abraham Harold Maslow , 1908 – 1970,

americký psycholog

Dr. Ernesto Rafael Guevara de la Serna, 1928 - 1967, běžně 

přezdívaný Che Guevara nebo el Che, byl argentinský lékař, 

marxistický revolucionář a vůdce kubánských gueril.



D. Podmíněný podnět

 protikladem změny prostřednictvím 
vybírání je změna dosaţená modifikací 
podmíněného podnětu, který ovládá naše 
reakce

 změna reakcí na podnět je označena jako 
7. PROTIPODMIŇOVÁNÍ =postupné 
přibliţování se podmíněnému podnětu za 
současného proţívání reakce, která je 
neslučitelná s neţádoucí úzkostnou reakcí 
(např. relaxace)

 a změna prostředí patří k 8. OVLÁDÁNÍ 
PODNĚTU=restrukturalizace prostředí, 
která má za následek výrazné sníţení 
pravděpodobnosti výskytu určitého 
podnětu

Joseph Wolpe 1915 -1997, 

jihoafričan



E. Manipulace s následky

 pro mnohé behavioristy je základem 
psychoterapie poznatek, ţe chování je 
ovládáno důsledky, k nimţ nakonec 
vede

 změnou následků ovládajících naše 
chování měníme i chování, včetně 
chování patologického

 důleţitý je taky význam, který člověk 
jednotlivým následkům přikládá

 jestliţe dojde u člověka ke změně 
vlivem změny následků v prostředí, 
mluvíme o 9. MANIPULACI S NÁSLEDKY

 změna reakcí na důsledky beze změny 
následků bude označena jako 10. 
PŘEHODNOCENÍ

Burrhus Frederic Skinner, 1904 – 1990, americký psycholog,

autor, vynálezce, zastánce společenských reforem a básník.



A znovu role teorie

 Soubor tvrzení vysvětlujících zjištěná 
data týkající se dané oblasti.

 Je to ucelený pohled na lidské chování, 
psychopatologii a mechanizmy 
terapeutické změny

 Omezuje mnoţství relevantních 
informací, uspořádává je a vše spojuje 
do soudrţného celku poznání, který 
určuje směr léčebného postupu.

 Model člověka obsaţený 
v psychoterapeutické teorii ovlivňuje, 
které lidské schopnosti budou zkoumány 
a kultivovány, a které zůstanou 
opomenuty.

 Systémy terapie ztělesňují různé 
POHLEDY NA ŢIVOT

 Psychoterapeut se nemusí hlásit k jediné 
psychoterapeutické orientaci – moţnost 
pracovat s pojmy různých teorií (vliv 
jazyka)

Director of Cancer Prevention Research Center and Professor of 

Clinical and Health Psychology at the University of Rhode Island

Professor of Psychology and Distinguished University Fellow at 

the University of Scranton, a clinical psychologist in part-time 

practice, and editor of the Journal of Clinical Psychology



Emoce      x      Myšlenky

 Rozumový výklad často ke změnám 
nestačí.

 Hodnotící soudy a vytvořené 
způsoby chování a proţívání jsou 
podbarveny emočně.

 Pacient potřebuje i emočně proţít, 
ţe věci mohou být jinak, neţ jak on 
si na základě svých nesprávných 
generalizací předpokládá.

 Patologické vzorce chování a 
proţívání se upevnily silnými a 
hlubokými emočními záţitky, a proto 
je i k jejich změně potřebné 
působení silného emočního záţitku.

 Korektivní emoční zkušenost.

 Např.: Dynamická psychoterapie,  
interpersonální psychoterapie

 Organismus nereaguje primárně 
na podněty ze svého okolí, ale 
na mentální reprezentaci těchto 
podnětů.

 Psychické problémy vznikají proto, 
ţe klient nesprávně vnímá či 
interpretuje podněty z vnějšího i 
vnitřního prostředí, nebo ţe vychází 
z iracionálních přesvědčení. 

 Cílem terapie je, aby se klient naučil 
o svých myšlenkách kriticky 
přemýšlet, aby byl schopen si 
uvědomit, jakých chyb se v myšlení 
dopouští a v čem jsou jeho názory a 
přesvědčení iracionální a škodlivé, a 
aby tato iracionální přesvědčení či 
dysfunkční schémata opustil a 
nahradil je myšlením více logickým, 
funkčním a prospěšným.

 Např.: KBT, Racionálně emoční 
terapie Elise



Neurofyzilogické souvislosti

 Kognitivní procesy. Jedná 
se o procesy přijímání, 
zpracovávání, hodnocení a 
ukládání informací z vnějšího 
i vnitřního prostředí. Jde 
tedy o procesy myšlení, 
pozornosti, uvaţování a 
ukládání do paměti a 
vybavování. 





Limbický systém (Čihák, 2004)

 Ačkoliv limbická kůra nemá přímé 
vstupy drah ze smyslových orgánů, 
spoje kůry do thalamu a zpět, jakoţ i 
asociační funkce korových oblastí 
smyslového vnímání, současně předávají 
získané podněty limbickým korovým 
oblastem a odtud dále.

 Je tedy kaţdý smyslový vjem současně 
v limbickém systému vyhodnocen a 
zpracován tak, ţe v souladu s vůli i 
mimovolně vzbuzuje sympatii či 
antipatii, radost a smích, pohnutí, dojetí, 
pláč, dále esteticky příjemný pocit nebo 
pocit odporu nebo sexuální podněty či 
potravní podněty a další emoční 
fenomény – a event. téţ vybaví reakci 
na ně.



Další neurofyzilogické 
souvislosti

 Kaţdý smyslový vjem cestou 
přes thalamus zasahuje i do 
bazálních ganglií, která 
ovlivňují svalový tonus, 
nastavení pohybů, pohybové 
vyjádření emocionality.

 Limbický systém je úzce 
napojen na hypothalamus a 
prostřednictvím jeho na 
vegetativní NS.





Motlová, Koukolík: Citový 
mozek, Galén, 2006

 „Na integraci 
kognice a emocí se 
podílejí zejména 
různé oblasti 
prefrontální kůry, 
amygdala a další 
oblasti mozku, které 
jsou součástí 
funkčního systému 
paměti.“



Vzpomínky a emoce
S. Grof (1975) 

 LSD často vyvolává monotematické 
vzpomínky se silným citovým nábojem. 

 Tento komplex nazývá „COEX systém" -
systém zhuštěné zkušenosti („condensed 
experience"). 

 Během mnoha sezení se vzpomínky 
rozvíjejí jedna za druhou. 

 Podobné komplexy jsou vyvolány také za 
jiných podmínek jako při hyperventilaci a 
abreakčních technikách. 

 Např.  jsou vyčleněny všechny vzpomínky 
na: poniţující situace;

 na otřesné nebo děsivé události s pocity 
dušení a nemoţnosti se hýbat, nesnesitelné
události, kdy nebylo moţno oponovat, 
bránit se nebo utéci;

 Situace spojené s pocity viny nebo 
mravního selhání; 

*1931, americký psychiatr českého původu,  

změněné stavy vědomí , transpersonální 

psychoterapie



COEX 

 Jiným společným motivem jsou 
zkušeností citové deprivace a 
odmítání v různých obdobích vývoje. 

 Častá jsou i základní témata, 
zobrazující sex jako nebezpečný nebo 
znechucující 

 a témata, zahrnující agresi a násilí. 
 Zejména důleţité jsou COEX 

systémy, které ztělesňují a 
kondenzují vzpomínky na nebezpečí, 
ohroţující přeţití, zdraví a tělesnou 
celistvost. 

 Nadměrný emocionální náboj, který 
je spojen s COEX systémy, se zdá být 
souhrnem všech emocí, patřících 
všem vzpomínkám určitého druhu.



COEX

 V kaţdém jednotlivém případě se 
podobné traumatické události z různých 
ţivotních období zdají být uchovány v 
paměti v úzkém spojeni s nejstarší 
zkušeností takové série; tato nejstarší 
zkušenost představuje „primární trauma“.

 Při takovém zpětném cestování v čase, 
regresi, se spolu se vzpomínkami na 
minulé situace oţivuje i minulé tělové 
schéma. 

 Tělesná představa můţe odpovídat věku, 
do kterého jedinec sestoupil. 

 Při znovuproţívání dětských vzpomínek se 
sexuálním zabarvením pacienti s 
překvapením prohlašují, ţe se jejich penis 
zdá být směšně malý, nebo mají 
zkušenost sebe sama bez pubického 
ochlupení nebo s nevyvinutými prsy.



Modifikace základního tvrzení

 Organismus nereaguje 
primárně na podněty ze 
svého okolí, ale 
na mentální reprezentaci 
těchto podnětů.

 „Jakákoli mentální 
reprezentace je komplexní 
a kromě myšlenek ji tvoří 
i příslušné emoce, 
vegetativní projevy, stavy 
svalového napětí a tělové 
schéma.

 Proto fungují různé 
psychoterapie působící na 
jiné cílové oblasti.

 Cílové oblasti jsou totiţ 
úzce propojené.“







KBT   (přestávka)

 http://www.kbt-odyssea.cz/

 Velké mnoţství studijních materiálů

http://www.kbt-odyssea.cz/
http://www.kbt-odyssea.cz/
http://www.kbt-odyssea.cz/


Klasická KBT schémata (2005)

 Spouštěč

 Myšlenky –
chování – tělesné 
pocity – emoce…

 Model spíše 
intrapsychický

Myšlenky  

Chování 

Emoce 

Chování 

Tělesné 
pocity

Emoce 

Myšlenky



Deprese 



Vláďa 



Insomnie 



Panická porucha



 Spouštěč uţ i 
interpersonální 
charakter

 Jiné pořadí

 Vzájemné propojení 
všech prvků



Somatoformní porucha



Generalizovaná úzkostná porucha



 Dynamický rozměr –
vliv minulého 
významného vztahu 
(relevantní data z 
dětství, 
predisponující 
faktory v dětství)



Charakter spouštěče



Sociální fobie





KBT   x    jiné kruhy

 http://www.kbt-odyssea.cz/

 Velké mnoţství studijních materiálů

 Uf!

http://www.kbt-odyssea.cz/
http://www.kbt-odyssea.cz/
http://www.kbt-odyssea.cz/


Emoce 
Úzkost, 
nervozita
podráţdě
nost

Tělesné proţitky
Třes rukou a 

nohou, bušení 
srdce, pocení

Chování 
Zvýšená snaha x 

rezignace
nesdělování

Reakce
Kritika

neporozumění

Myšlenky
Je toho hodně

To nemůţu 
zvládnout, musím to 

zvládnout sám, 
musím být dobrý…

Osoby: manţelka



Integrativní psychoterapie - kruhy

Emoce 
Klid,

vyrovnanost

Tělesné 
proţitky
ţádné

Chování
Přiměřená snaha,

Dělám, co mě baví,
sdílím

Reakce
Ocenění,
Respekt

porozumění

Myšlenky 
Co zvládnu, to zvládnu, 

jsem dobrý i bez 
vynikající přednášky

Osoby v přítomnosti: přátelé, manţelka, 
nadřízený v práci

Osoby v minulosti: děda

90%?

Emoce 
Úzkost, 
nervozita
podráţděnost

Tělesné proţitky
Třes rukou a 

nohou, bušení 
srdce, pocení

Chování 
Zvýšená snaha x 

rezignace
nesdělování

Reakce
Kritika

neporozumění

Myšlenky
Je toho hodně

To nemůţu zvládnout, 
musím to zvládnout 

sám, musím být 
dobrý…

Osoby v přítomnosti: manţelka

Osoby v minulosti: rodiče

10%?



Jaká je geneze těchto kruhů?



Dynamická (psychodynamická) 
psychoterapie

Zastřešující pojem pro mnoţství různě 
dlouhých terapií, které sdílejí jednu 
teoretickou základnu vyvíjející se z 
psychoanalýzy. 

Podobné: 

 Teorie osobnosti, duševního vývoje 
a psychopatologie.

 Pojetí terapeutického vztahu (reálný 
vztah, léčebné spojenectví, přenos i 
protipřenos).

 Teorie změny.

Karen Horneyová 1885-1952 byla americká psycholoţka a 
psychiatrička německého původu. Je spolu s Erichem Frommem 
a s H. S. Sullivanem představitelkou neopsychoanalýzy, 
konkrétně Kulturní psychoanalýzy, podle které na lidské chování 
nemají nejzásadnější vliv pudové tendence člověka, ale sociální 
faktory prostředí. 



Stejné s klasickou psychoanalýzou

 1.Motivace: I zdánlivě bezesmyslné chování, jako 
parapraxie (přeřeknutí, přepsání, zapomenutí 
povinnosti, chybné výkony) jsou motivované 
struktury, či jak říká Freud, mají smysl, jsou cílově 
zaměřené (Ferdův psychický determinismus). Freud 
to ukázal zejména na parapraxiích, snech a 
neurotických projevech.

 2.Konflikt: Motivační tendence se mohou 
vzájemně posilovat nebo interferovat. Dle 
Freuda jsou v pozadí neurotické poruchy 
nedořešené konflikty. 

 3.Nevědomí: Vědomé myšlení netvoři uzavřené 
okruhy- čast těchto okruhů je neuvědomělá. Freud 
rozlišuje mezi neuvědomělými myšlenkami 
potlačenými vůlí do tzv. předvědomí, jeţ se 
dají snadno uvědomit a těmi, jeţ jsou potlačeny 
strachem a studem, vytěsněny a jsou nevědomé a 
jeţ se jen nesnadno dají uvědomit.

Sigmund Freud 1856-1939 byl 
rakouský lékař a psychiatr ţidovského původu.



 4.Obrana a odpor: K obraně své duševní 
rovnováhy, byť neuspokojivé, se jedinec 
brání uvědomění a konflikt se stává 
nevědomým. K neuróze podle 
Freuda dochází, kdyţ se 
obrana hroutí. Léčba, jeţ 
odstraňuje obranný mechanizmus a vede 
k uvědomění si konfliktu, se setkává s 
odporem. Obranné mechanizmu popsala 
Anna Freudová (1937): regrese, vytěsnění, 
reakční výtvor, izolace, zrušeni, projekce, 
introjekce, obrácení proti sobě a převrat. 

 5.Ontogeneze: Zkušenosti z dětství se 
generalizuji a ovlivňují velkou měrou chování 
v dospělosti. Tyto generalizace, zejména 
pokud jsou maladaptivni, nazývá Freud 
přenos. 

Anna Freudová 1895– 1982 byla britská psychoanalytička 
rakouského původu, nejmladší dcera známého Sigmunda 
Freuda.



vytěsnění

 Vytěsnění popsal před 
Freudem Nieztsche: „To 
jsem udělal, říká má paměť. 
To jsem nemohl udělat, říká 
má hrdost a zůstává 
neoblomná. Konečně paměť 
povolí.“

 E.Fromm: „Neexistuje skoro 
nic, čemu by člověk neuvěřil 
- nebo nevytěsnil, je-li 
ohroţen otevřeným nebo 
skrytým nebezpečím 
vyloučením ze skupiny.“

Friedrich Wilhelm Nietzsche (15.10.1844 – 25.8.1900) 
byl originální německý filosof a klasický filolog.

Erich Fromm (23.3.1900 – 18.3.1980) 
byl německý a americký psycholog a humanistický filosof a sociolog 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Fromm.jpg


projekce

 „Artefakt pana Kaplického 
se mi zdá být nesmírně 
nepokorný, svévolný, aţ 
arogantní. (nejmenovaný 
politik, 2007).“



přenos

 „Pacient připisuje 
vlastnosti terapeutovi, jeţ 
měl podle něho rodič 
nebo jiná signifikantní 
osoba raného dětství 
(Freud, 1933).“

 „Přenos je nepatřičné 
opakování 
předcházejících -
skutečných nebo 
fantazijních -
interpersonálních 
zkušeností v současném 
vztahu (Schafer, 1967).“ 



Teoretické předpoklady

 PP vychází z 
předpokladu, ţe 
symptomy a potíţe mají 
své nevědomé či 
neuvědomované 
významy, které mají 
své kořeny v dětské 
zkušenosti a jsou 
určené povahou raných 
vztahů s pečujícími 
osobami.



dynamika

 „Dynamická“ – odkazuje na 
napětí, konflikt v lidské psychice 
a v nejbliţších vztazích člověka

 Konflikt je nevědomý

 Maladaptivní řešení konfliktu 
vede ke vzniku symptomu 
(kompromisní řešení konfliktu či 
reakce signalizující návrat 
vytěsněného)

 Interakční pohled – konflikt 
vyplývá ze vztahů s důleţitými 
osobami, často z nenasycenosti 
potřeby těsné vazby.



Některá psychodynamická vysvětlení 
vzniku a udrţování problémů

Teorie rané vazby (attachment 
theory)

 Klíčový význam rané bezpečné 
vazby s matkou. Dítě musí mít 
naplněny potřeby lásky, blízkosti, 
bezpečí a stabilní vazby 
k důleţitému „objektu“. 

 Potíţe lidí, kteří měli v prvním roce 
ţivota (a šíře v předškolním věku) 
např. odmítavou nebo nepřátelskou 
matku, se v dospělosti velmi často 
manifestují potíţemi v blízkých 
vztazích. 

 Dynamický model vzniku a 
udrţování psychických problémů 
vychází z toho, ţe rané zkušenosti 
se staly základem vztahových vzorců 
a ţe je člověk ve svém ţivotě 
replikuje. 

John Bowlby 1907-1990, byl anglický psychoanalytik



Model agrese, viny a hněvu 
v případě deprese

 Deprese – agrese vůči 
druhým, kterou 
jedinec nasměroval 
proti sobě samému 

 Deprese – z velkých 
očekávání od sebe 
samého, která člověk 
nedokáţe naplňovat, 
coţ má váţný dopad 
na jeho sebeúctu



Cíle dynamických přístupů

 Prohloubit, rozšířit a korigovat 
nebo vůbec umoţnit vhled do 
opakujících se konfliktů.

 Propojit klientův problém „zde 
a nyní“ s minulostí klienta.

 Poskytnout takovou podporu, 
aby u klienta mohlo dojít ke 
zvýšení sebeúcty a posílení 
ţádoucích funkcí ega.



Nástroje dynamických přístupů

 Pracovní spojenectví s klientem
 Empatie
 Interpretace  resp. empatické 

interpretování
 Předpokládá, ţe pacientův přenos je 

primárním zdrojem porozumění;
 Zkoumá protipřenos – také díky jeho 

zkoumání se terapeut i pacient dobírají 
porozumění tomu, co pacient vyvolává 
v druhých;

 Zkoumá odpor vůči procesu (odpor je 
jedním z ohnisek terapie);

 Zkoumá funkce symptomů, které jsou 
determinovány nevědomím;

 Katarze a korektivní emoční 
zkušenost.



Dynamická psychoterapie v České 
republice

 V českém prostředí je 
psychodynamická psychoterapie 
rozšířena od 60. let minulého 
století. 

 Podobu jí vtiskly zejména práce, 
knihy a články F. a J. 
Knoblochových, M. Hausnera, H. 

Junové, Z. Mrázka a dále trojice J. 
Skály, J. Rubeše a E. Urbana (jeţ 
zaloţili výcvikový model 
označovaný akronymem SUR).



Interpersonální 
psychoterapie

 Různé psychoterapie

 Zkoumají klienta a jeho obtíţe v kontextu vztahů 
(interpersonální kontext)

 TA

 Interpersonální psychoterapie (Klerman, Weissmanová)

 Integrovaná psychoterapie (Knobloch)

 Integrativní psychoterapie (Kratochvíl)



TRANSAKČNÍ ANALÝZA

10. května 1910  - 15. července 1970 byl americký lékař a psychiatr. 



Základní koncepty TA

 analýza osobnosti: model stavů ega

 analýza komunikace: transakce

 analýza komunikativních vzorců: psychologické 

hry

 analýza životního plánu: životní scénář

Erskine, Zalcmanová, 1979 

vyděračský systém x autonomní systém



„ Lidé se narodili jako princové a princezny a život z
nich udělal žáby. S pomocí terapeutů a skupiny se
mohou vrátit a být zase princové a princezny.“
E. Berne



INTERPERSONÁLNÍ 
PSYCHOTERAPIE

 Časově omezený, 
empiricky ověřený 
léčebný postup

 V 70. letech vytvořili 
Gerald Klerman, 
Myrna Weissmanová
a jejich kolegové. 

 Původně se jednalo o 
výzkumnou intervenci u 
deprese.

 Postupem u mnoha 
poruch  (zejména u 
poruch příjmu potravy a 
závislostí).

http://www.interpersonalpsychotherapy.org/



Kořeny (prolínání s PP) 

 H. S. Sullivan: abnormální 
chování má kořeny v 
narušených interpersonálních 
vztazích. 

 Adolph Meyer: mnoho forem 
psychopatologie představuje 
mylnou snahu přizpůsobit se 
psychosociálnímu prostředí. 

 Bowlby: kvalita vztahu v 
raném ţivotním období z velké 
části určuje následně vznikající 
interpersonální vztahy.

H. S. Sullivan 1892 – 1949, americký psychiatr 

a psycholog irského původu

Adolf Meyer, 13.9.1866 -17.3.1950), was a Swiss psychiatrist
who rose to prominence as the president of the American Psychiatric Association

and was one of the most influential figures in psychiatry in the first half of the twentieth century. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Psychiatrist
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Psychiatric_Association


teorie psychoterapie

 Deprese a další poruchy se 
objevují v interpersonálním 
kontextu.

 Interpersonální ţivot 
ovlivňuje náladu (a celé 
lidské chování) a nálada 
ovlivňuje, jak jedinci 
zvládají své role.



bludné kruhy

 U člověka, kterému se v dětství nepodařilo 
dosáhnout patřičného emocionálního 
uspokojení, kognitivních operací a 
behaviorálních dovedností nutných ke 
vzniku uspokojivých vztahů, se objevuje 
zoufalství, izolace a reaktivní deprese. 

 Jakmile se u člověka rozvine deprese, dále 
se udrţuje omezenými sociálními 
dovednostmi, přecitlivělostí na ztráty a 
narušenou komunikací, coţ vede k dalšímu 
odmítání ze strany okolí. 

 Stresující prostředí vše ještě více zhoršuje. 

 Z tohoto pohledu je přerušení 
interpersonálních vztahů příčinou i 
následkem deprese.

Emoce
zoufalství
deprese

Tělesné 
proţitky

Chování 
Izolování 

se

Reakce
odmítání

Myšlenky
Nikdo o 

mě nestojí

Kolik%?

Osoby: současnost: např. manţelka, přátelé…

minulost: rodiče, 



IPT  JE: IPT NENÍ:

časově omezená dlouhodobá

zaměřená s otevřeným koncem 

o současných vztazích o minulých vztazích 

interpersonální intrapsychická 

interpersonální kognitivně - behaviorální 

zlepšováním vztahů dosahováním vhledu 

zjišťováním pozitivních 
vlastností

zjišťováním obran 

učením se, jak se 
vyrovnat s problémy

léčbou problému 



Teorie terapeutických procesů

 uznává hluboký vliv 
záţitků v raném období  
vývoje na interpersonální 
vztahy, 

 ale zaměřuje se na 
zlepšení těch současných.

 Nerekonstruuje a 
neanalyzuje "tehdy a 
tam", ale "tady a teď".



deprese

 K depresi dochází  v psychosociálním a 
interpersonálním kontextu, 

 bez ohledu na rysy osobnosti či 
biologicky danou zranitelnost. 

 Podstatné pro vyléčení je pak důkladné 
prozkoumání kontextu, v němž 
došlo k nástupu deprese, a 
moţnosti, zda člověk znovu 
nepřekonává stejné potíţe v současné 
interpersonální situaci.

 IPT je krátkou psychoterapií zaměřenou 
na přítomnost. 



Terapeutický vztah

 V průběhu léčby je terapeut v roli 
pacientova obhájce, není tedy 
nezaujatým komentátorem. 

 Interpersonální terapeut je 
aktivní. 

 Terapeutický vztah není pojímán 
jako projev přenosu. 

 To co je v IPT interpersonální, se 
vztahuje k analýze 
interpersonálního původu 
deprese, který leţí mimo 
psychoterapii, a ne k analýze 
interpersonálního 
psychoterapeutického vztahu.

 Z pohledu rogeriánů se jedná o 
vztah empatický a vřelý, avšak ne 
bezpodmínečně přijímající.



Interpersonální psychoterapie, 
širší pojetí    přestávka

 Kratochvíl Stanislav: Základy psychoterapie. Portál, 
Praha, 1998.

 Integrovaná psychoterapie (Knobloch) 

 Integrativní psychoterapie (Kratochvíl)

 Kombinace dynamických a interpersonálních 
přístupů



Kratochvíl, Stanislav: Základy 
psychoterapie. Portál, Praha, 1998.

 interpersonální = mezilidský
 Věnuje pozornost současným 

interpersonálním vztahům 
jako zdroji potíţí pacienta.

 Předmětem je poznávací, 
emoční i nácviková práce 
s interpersonálními vztahy. 



Náhled 1

 Vede pacienta k objevení a 
pochopení souvislostí mezi jeho 
symptomy a interpersonálními 
vztahy 

 a pak k poznání, jak se na 
problémových, konfliktních, 
frustrujících či traumatizujících 
interpersonálních vztazích sám 
podílí svými vlastními postoji a 
reakcemi, svým způsobem 
proţívání a chování – jaké 
vyvolává odvetné reakce okolí, 
které zdánlivě potvrzují jeho 
nesprávné předpoklady. 

 Takové poznání označujeme 
jako interpersonální náhled.

Symptom
- Emoce

Symptom
-Tělesné 
proţitky

Chování 

Reakce Myšlenky

Osoby současnost:



Náhled 2

 Tato metoda věnuje pozornost i tomu, 
z čeho současné nevhodné reakce 
v interpersonálních vztazích vyplývají, 

 jak se na nich podílí nedostatečně nebo 
nevhodně zpracované záţitky z minulosti –
do jaké míry dochází k nutkavému 
opakování minulých zkušeností, 
generalizování (zevšeobecňování) 
v postojích, k nepřiměřenému přenášení
dřívějších zkušeností do současných situací 
a vztahů. 

 V tomto případě usilujeme i o 
patogenetický náhled (dynamický 
rozměr).

Osoby minulost:



přenos

 „Pacient připisuje 
vlastnosti terapeutovi, jeţ 
měl podle něho rodič 
nebo jiná signifikantní 
osoba raného dětství 
(Freud, 1933).“

 „Přenos je nepatřičné 
opakování 
předcházejících -
skutečných nebo 
fantazijních -
interpersonálních 
zkušeností v současném 
vztahu (Schafer, 1967).“ 



přenos

 Při přenosu člověk nereaguje na 
skutečnou osobu nebo na skutečné 
chování příslušné osoby, ale na to, co 
si do té osoby promítá ze svých 
vztahů a záţitků z minulosti.

 Je třeba, aby pacient získal náhled a 
pak své současné reakce odlišil od 
minulých, aby byly přiměřené 
současnému chování druhé osoby.



práce s chováním

 Zde není primární, ale vychází aţ 
z klientova porozumění vlastním 
interpersonálním vztahům a 
poruchám v nich, popř. i příčinám 
těchto problémů v nezpracovaných 
generalizovaných vztazích 
dřívějších. 

 Teprve toto porozumění (náhled) 
vytváří předpoklady pro změnu a 
to  nejprve v postojích a 
v proţívání a pak i ve vnějším 
chování. 

 Tvoří základnu pro účinné zkoušení
nového chování a jako trénink.



metodické sloţky

 Podporování náhledu, 

 vytváření předpokladů pro korektivní 
emoční zkušenost, 

 vyuţití skupinové dynamiky a 

 skupinových technik - psychodramatu a 
psychogymnastiky pohybové a hudební 
terapie, autogenního tréninku 

 a vyuţití systému terapeutické komunity



Sebenaplňující předpověď

 Události, které zaţíváme, určujeme do 
jisté míry sami tím, ţe je očekáváme. 
Očekávání ovlivňuje naše chování a 
chováním pak napomáháme výskytu 
těchto událostí. Pacient vyvolává 
komplementární (doplňující) reakce u 
druhých a těmito reakcemi si potvrzuje 
svoje předpoklady.

 Terapeut má určit a objasnit nepruţné a 
nevhodné styly a pomoci pacientovi najít 
odlišné formy chování.

 Klient často komunikuje s terapeutem 
podobným způsobem, jako to dělá 
s významnými osobami ve svém okolí. 



Sebenaplňující předpověď 2

 Úkolem terapeuta je tedy:
 1. poznat, popsat a posoudit 

klientův styl, který se projevuje 
v interakci s ním. Důleţitým 
nástrojem jsou terapeutovy vlastní 
pocity, které u něj klient vyvolává. 
Opírá se o verbální i neverbální 
sloţku komunikace

 2. spojovat tyto reakce s reakcemi 
pacienta na lidi v jeho okolí mimo 
terapeutické prostředí.

 3. pokud se to ukáţe potřebné –
spojit tyto reakce se záţitky 
v pacientově minulosti.



dva druhy příčinných vztahů

 horizontální – co člověk nyní dělá 
druhým lidem a co v souvislosti 
s tím druzí dělají jemu (tj. 
zpravidla potvrzují jeho očekávání)

 vertikální – co se v minulosti 
člověka stalo (nebo delší dobu 
trvalo) a emočně na něj silně 
zapůsobilo



Ve snaze odstranit současné 
neadaptivní chování se snaţíme 
pomoci pacientovi:

 Protnout bludný kruh probíhající 
v současnosti a navodit odlišné 
chování či proţívání, které 
povede k jiným reakcím okolí 
neţ dosud nebo k jejich 
odlišnému zpracování.

 Vyhledat kritické záţitky 
z minulosti, zhodnotit jejich 
neblahý vliv na přítomnost a 
zpracovat je tak, aby se do 
přítomnosti jiţ dále nepřenášely.

 Při zjišťování náhledu tkví hlavní 
terapeutova práce v poskytování 
interpretací – formulace, které 
pacientovi nabízí hlubší pohled 
na souvislosti.

Emoce

Chování 

Reakce Myšlenky

Osoby současnost:

Osoby minulost:



Korektivní emoční zkušenost

 Rozumový výklad často ke změnám 
nestačí.

 Hodnotící soudy a vytvořené způsoby 
chování a proţívání jsou podbarveny 
emočně.

 Pacient potřebuje i emočně proţít, ţe věci 
mohou být jinak, neţ jak on si na základě 
svých nesprávných generalizací 
předpokládá.

 Patologické vzorce chování a proţívání se 
upevnily silnými a hlubokými emočními 
záţitky, a proto je i k jejich změně 
potřebné působení silného emočního 
záţitku.

Franz Alexander 1891- 1964 byl maďarsko-americký 
psychoalanytik, který se věnoval především otázkám 
psychosomatiky a psychoanalytické kriminologie.



Integrovaná psychoterapie 
(Knobloch)

 Původní česká interpersonální 
psychoterapie (v širším pojetí)

 Kombinuje přístup interpersonální, 
dynamický a nácvik



F. Knobloch (*1916)

 Zakladatel Integrované psychoterapie 
(IP).

 „IP je výsledkem kritického zhodnocení 
všech existujících směrů v psychoterapii, 
včetně psychoanalýzy a behaviorálních 
psychoterapií (webové stránky INCIPu, 
2009).“

 „Tato Integrovaná psychoterapie, 
inspirovaná terapeutickou komunitou, 
předběhla mnoho tehdejších přístupů a 
ukázala směr několika současným 
psychoterapeutickým principům 
(Prochaska, Norcross, 1999).“



IP: úkoly psychoterapie 

 „Odhalení a léčení 
sebepodrývajícího 
chování jsou jedny z 
nejdůleţitějších úkolů 
psychoterapie a oba jsou 
také obzvláště obtíţné 
(Knobloch, 1979, 1999).“



Sebepodrývající chování 1

 angl. self-defeating behavior; 

 nutkání k opakování, osudová 
neuróza (Freud, 1933)

 bludný či ďábelský kruh neurózy 
(Schultz-Hencke, 1942)

 neurotický paradox (Mowrer, 1948)

 cyklická psychodynamika (Wachtel, 
1977, 1993)

 „Sebepodrývající chování je druh 
maladaptivního chování , kdy 
jedinec nevědomky dociluje opak 
toho, co si přeje uskutečnit ve 
svých vztazích k lidem (Knobloch, 
1979,1999).“



Sebepodrývající chování 2
 Schultz-Hencke (1942). 

bludný či ďábelský kruh 
neurozy.

 „Určitá porucha chování 
jedince provokuje druhé k 
takové reakci, jeţ podpoří 
utvrzení a zhoršení původní 
poruchy. Jestli se tato 
porucha zakládala na 
nějakém falešném názoru o 
lidech, tento falešný názor 
se tím ještě víc utvrzuje 
(Schultz-Hencke,1942).“

 Dle Knoblocha = spirála

Reakce okolí

Potvrzení 
falešného 
názoru o 

lidech 

Porucha 
chování 
jedince



IP: terapie

 „Ideální prostředí pro 
odhalování a změnu 
sebepodrývajícího 
chování je 
psychoterapeutická 
komunita (Knobloch 
1979, 1999).“



Integrativní psychoterapie s 
kruhy

 Integrativní pojetí

 Cyklické interpersonální děje

 Cirkulární kauzalita

 Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii

 Garance prof. Kratochvíl



kruh sebepodrývajícího 
chování

 Chování klienta vyvolává reakci okolí. 
 Na základě těchto reakcí si klient vytváří, 

ale především si potvrzuje jiţ vytvořené 
hypotézy o sobě a svém okolí.

 Následně se podle těchto hypotéz i chová.
 Ovšem na základě reakcí okolí klient i něco 

proţívá.
 Proţívá emoce, případně reaguje i klientovo 

tělo.
 Práce s pocity je nedílnou součástí práce s 

klientem.
 Tělesné proţitky je to co klienti často a rádi 

sdělují a co chtějí „řešit“.

 "Sebe-podrývající chování je součástí 
cyklických interpersonálních dějů (Kiesler, 
Anchin, 1982).“

 Vytváří se  cyklický děj. 
 Cirkulární kauzalita.

Emoce Tělesné 
proţitky

Chování  

Reakce
Myšlenky 

Osoby současnost:

Osoby minulost:



kruh sebepodrývajícího chování
(-kruh; cyklické schéma interakcí -)

 Různé psychoterapeutické školy – různé 
varianty kruhu nebo jen segmenty kruhu 
dle priorit svého zaměření.

 Kruhy přímo vykreslené nebo jen 
uvaţované.

 Jiné termíny.
 Interpersonální psychoterapie –

myšlenky – sebenaplňující předpověď
 TA (Erskine, Zalcmanová, 1979) 

vyděračský systém x autonomní systém; 
emoce - vyděračské pocity, autonomní 
pocity

 KBT – myšlenky – automatické  
negativní myšlenky, předpoklady, 
jádrová přesvědčení;

 – chování  – vyhýbavé, 
zabezpečující

 systemická terapie, komunikační 
psychoterapie

Emoce Tělesné 
proţitky

Chování 

Reakce
Myšlenky 



 Pokud tento kruh znázorní situace 
a proţívání, kdy se klientovi 
nedaří, proţívá emoce, které 
vnímá jako negativní, můţeme 
hovořit o mínus kruhu (cyklické 
schéma interakcí mínus nebo kruh 
sebepodrývajícího chování 
nebo…).

 Zaměření na problém.

 Tradiční psychoterapie.

 Chování terapeuta.

Emoce Tělesné 
proţitky

Chování 

Reakce
Myšlenky 

Osoby současnost:

Osoby minulost:

Kolik %?



kruh „pozitivních vyjímek“ 
(+kruh)

 Je však moţné vytvořit i kruh, 
který znázorňuje situace, kdy je 
klient spokojený a v mezilidských 
vztazích se mu daří (plus kruh = 
kruh „pozitivních vyjímek“).

 TA (Erskine, Zalcmanová, 1979) 
vyděračský systém x autonomní 
systém

 Zaměření na zdroje.



Zasazení do kontextu
 Zkoumáme jedince jako součást malé skupiny.
 Zkoumáme jedince v kontextu jeho osobní 

historie.
Otázka:
Kde se vzala např. myšlenka klientky - „nejsem docela 

v pořádku,…“?
Je to nová myšlenka nebo ji ve svém ţivotě mívá či 

mívala i v minulosti?

Hypotéza:
 Můţeme předpokládat rodiče nebo jiné 

signifikantní osoby(musíme ověřovat), které se 
k ní chovali tak, ţe si říkala, „nejsem docela 
v pořádku,…“. 

 Vůči těmto osobám nebo osobě byla 
v komplementární (doplňkové) roli a její pocity, 
myšlenky s nimi spojené, její akce byly 
komplementární k chování těchto osob. 

 Významné osoby případně jiné okolnosti jejího 
ţivota ji „tvarovaly“ směrem k těmto pocitům a 
myšlenkám.

 Vznik jádrových přesvědčení (KBT)
 Vznik ţáby (TA)



Role: Komplementace a 
identifikace 

 Předpověď:

 Nyní jako dospělá „vyhledává či 
spoluvytváří“ buď stejné situace, kdy 
bude stejně komplementární jako 
v dětství

 nebo situace opačné, kdy ona sama 
se chová jako její rodiče nebo jiné 
signifikantní osoby – identifikuje se 
s nimi a pocity, které mívala v dětství 
vyvolává v někom jiném. Např. 
v příteli nebo později ve svých 
dětech. 

 Polarity (gestalt, Jung, jin a jang)



Komplementace a     
identifikace 2

 Ţivá skupina je systémem rolí.

 Tyto role jsou vzájemně vztaţené, 
komplementární. 

 Malý chlapec se učí své roli syna vůči 
otci a matce, jeho role je 
komplementární vůči jejich rolím. 

 Kromě toho se učí také vţívat se do 
jejich rolí a to mu pomůţe předvídat 
jejich chování a rozumět jim, co od 
něho chtějí.



 Vţívání se do komplementárních rolí je téţ 
příprava pro budoucnost.

 Chlapec hraje komplementární roli syna k 
roli otce, ale postupně náznakově jeho roli 
přebírá, identifikuje se s ním , coţ je často 
patrné v tom, ţe jej napodobuje, imituje.

 Dobrá schopnost sympatie i empatie jsou 
jedny z vlastností potřebné k duševnímu 
zdraví.

 Naše schopnosti obojího jsou překvapivě 
rozsáhlé, jak můţeme vidět např. při 
psychodramatu.



Kruhy a cesty 

 Dále se můţeme v terapii zabývat 
mínus kruhem a snaţit se ho 
eliminovat.

 Zaměření na negativa, na 
problémy.

 Zároveň se můţeme snaţit 
posilovat situace, kdy se klientovi 
daří, posilovat jeho plus kruh. 

 Zaměření na pozitiva, na zdroje. 



Různá místa pro intervenci u 
různých směrů a přístupů - mínus 
kruh 

 Emoce - abreakce, korektivní zkušenost 
(dynamická psychoterapie, interpersonální 
psychoterapie, konstelace)

 -uvědomování si pocitů a jejich přiměřené 
vyjadřování (asertivita, emoční inteligence, 
koncentrativní a meditativní techniky, arteterapie, 
muzikoterapie, humanitní směry, TA, gestalt)

 Tělesné pocity – (relaxace, imaginace, 
koncentrativní a meditativní techniky, arteterapie, 
muzikoterapie, práce s tělem)

 Myšlenky – ověřování hypotéz (KBT, racionálně 
emoční terapie)

 – práce s hodnotami (logoterapie)
 Akce – nácvik (interpersonální psychoterapie, 

KBT), – expozice (KBT), 
 - různé experimenty či intervence (gestalt,

rodinná terapie, systemická terapie)
 Reakce – skupinová psychoterapie, párová 

terapie, rodinná terapie, práce se signifikantní 
osobou v individuální terapii (skupinová 
psychoanalýza, dynamická psychoterapie, 
interpersonální psychoterapie, rodinná terapie…)

 Osoby: 

Emoce Tělesné 
pocity

Chování 

Reakce
Myšlenky 

Osoby současnost:

Osoby minulost:

Kolik %?



Emoce 
Tělesné 
proţitky

Chování 

Reakce
Myšlenky

Osoby v minulosti :

Osoby v přítomnosti :

Osoby v přítomnosti a v 
minulosti:

Emoce 
Tělesné 
proţitky

Chování 

Reakce
Myšlenky



Intervence - plus kruh

 Posilovat situace, kdy se 
klientovi daří - plus kruh, 
pozitivní vyjímky. (rodinná 
terapie a systemická terapie, 
humanitní směry, TA)

 Kombinace různých přístupů.

Emoce Tělesné 
pocity

Chování  

Reakce
Myšlenky 

Osoby současnost:

Osoby minulost:

Kolik %?



Práce s kruhy
 Kruh schématicky znázorňuje cirkulární kauzalitu v interpersonálním 

prostoru.
 Je moţné ho odhalit při analýze snu, ale i při rozhovoru nad 

tématem, který klient nabídne (např.aktuální stav či problém, 
nálada, vztahy…) 

 Do kruhů můţeme zasazovat klientovy obtíţe a příznaky, či 
konkrétní situace, kterým klient nerozumí a hledat společně s ním 
řešení. 

 Schématické vykreslení kruhu výrazně pomáhá orientaci, kde se 
klient zrovna „nachází“ (agování, více téhoţ) a jak a kde je moţné 
do kruhu zasáhnout.

 Můţeme se také zastavit nad významnými osobami klientova ţivota 
a řešit přenosové pozadí.

 Takto realizovaná terapie působí na způsob ţivota klienta, snaţí se 
vyvolat posun od sebepodrývajícího chování (mínus kruh) 
k funkčnímu chování a zdrojům (plus kruh).



Setkání v kruhu

 Kruh nabízí možnost:

 uvědomění si souvislostí „horizontálních“ - cirkulární kauzality 
pocitů, tělesných proţitků, myšlenek, akcí a reakcí okolí,

 uvědomění si souvislostí „vertikálních“ – významné osoby 
ţivota klienta (přenosové zdroje), 

 uvědomění si souvislostí klientem vnímaných negativně,  

 uvědomění si souvislostí klientem vnímaných pozitivně.

 Klient není pasivní obětí ve vlastním světě, je kompetentní 
utvářet své vztahy a svůj ţivot tak, aby byl spokojenější.

 +kruh ukazuje, ţe to umí.

 Díky kruhům se s ním můţeme jasně a srozumitelně setkat. 



Setkání v kruhu a moţnosti další 
integrace

 Setkáme se s klientovým trápením v mínus kruhu.  

 Setkáme se s jeho zdroji a nadějí v plus kruhu.

 K setkání můţeme pozvat i zástupce jiných směrů a 
psychoterapeutický škol, protoţe míst k pomoci 
klientovi je v jeho kruzích dost.



Poznámky 

 Kruh můţe být jedním z teoretických 
zdůvodnění:

 1. Účinnosti rozdílných terapeutických 
přístupů. 

 V cirkulární kauzalitě „je jedno kde se kruh 
přeruší“.

 2. Pojetí duševního zdraví a nemoci jako 
kontinua.

 + a – kruh je jak u pacientů, tak u zdravých 
(např. frekventantů výcviku)

 rozdíl je v častosti výskytu + a – kruhů.



Děkuji za pozornost

 Kaţdý máme svůj 
kruh.

 Někdo větší, 
někdo menší.


