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Recenzovaná publiká-
cia švajčiarskeho psy-
chiatra, psychoanalytika 
a psychoterapeuta Leon-
harda Schlegela nesie  
názov Psychoterapia 
s podtitulom Prehľad his-
toricky a aktuálne výz-
namných psychoterapeu-
tických smerov a metód. 
Monografia vychádza 
v slovenskom Vydavateľ-
stve F, kde v minulosti 
vyšli tiež Schlegelove Zá-
klady hlbinnej psycholó-
gie I-III (2005); IV (2006) 

a Transakčná analýza (2007). O odborný preklad do slo-
venského jazyka sa postarala dr. Svetlana Žuchová 
a editorom sa stal doc. Jozef Hašto. Monografia v rozsahu 
398 strán pripomína svojím obsahom v Česku a na Sloven-
sku dobre známe publikácie, ako napr. Základy pychotera-
pie (Kratochvíl, 2012); Současná psychoterapie (Vybíral  
a Roubal, 2012); Úvod do psychoterapie (Vymětal, 2010), 
resp. Psychoterapeutické systémy (Prochaska a Norcross, 
1999). Je členená do 19 samostatných častí - kapitol, pričom 
v každej chronologicky opisuje jednotlivé psychoterapeu-
tické prístupy a ich variácie.  

Po úvodných slovách autor začína kapitolou Psychoana-
lýza podľa Sigmunda Freuda a jeho nasledovníkov, ktorá 
v stručnom historickom exkurze približuje vznik a vývoj 
psychoanalýzy, psychoanalytické učenie o neurózach, tera-
peutickú metódu klasickej a „skutočnej“ psychoanalýzy, 
ako aj analyticko-hlbinne psychologicky orientovanej psy-
choterapie. V nadväznosti na prvú kapitolu pokračuje krát-
kou staťou O „neopsychoanalýze“ podľa Haralda Schultz-
Henckeho (s. 39-43). V ďalšej stručnej kapitole (s. 45-51) 
prechádza „Od symbiózy k individuácii“ podľa Margaret 
Mahler. Postupne krátko opisuje jednotlivé štádiá a tiež dô-
sledky porúch vývinu „od symbiózy k individuácii“. 
V štvrtej kapitole s názvom Teória vzťahovej väzby podľa 
Johna Bowlbyho približuje jednu z najrešpektovanejších 
a najcitovanejších teórií v súčasnej psychoterapii. Schlegel 
najskôr predstavuje autora teórie vzťahovej väzby, potom 
proklamuje jednotlivé typy na konkrétnych príkladoch 
a ponúka tiež ďalšie úvahy k teórii vzťahovej väzby (napr. 
v súvislosti s teóriou objektných vzťahov; biologickou de-

termináciou a kvalitou vzťahovej väzby). V závere tejto čas-
ti stručne naznačuje možné súvislosti medzi bezpečnou 
vzťahovou väzbou a mentalizovaním. V šiestej kapitole 
prechádza k individuálnej psychológii Alfreda Adlera, kde 
po predstavení autora postupne približuje základné predpo-
klady individuálnej psychológie pre psychoterapeutické vy-
užitie (napr. jednota osobnosti, životný plán, pocit spolupat-
ričnosti, dôležitosť detstva a najranejšej spomienky) a tiež 
jednotlivé podoby individuálnej psychológie v individuálnej 
a skupinovej psychoterapii. Ďalej nadväzuje podrobnejším 
rozpracovaním analýzy životného štýlu v kontexte individu-
álnej psychológie a s ohľadom na najranejšie spomienky 
z detstva. Siedma kapitola je venovaná Jungovej analytickej 
psychológii, kde Schlegel postupne predstavuje C.G. Junga 
a jeho prácu a tiež konkrétne príklady z psychoterapeutickej 
práce so snami. Pokračuje ďalšími úvahami k analytickej 
psychológii, kde sa venuje témam ako je nevedomie (kolek-
tívne), archetypy, imaginácia a fantázia, tvorivé metódy 
v psychoterapii, persona, životná premena, proces individu-
ácie, tieň, anima/animus, múdry starec a veľká matka, 
„self“, sen, typológia a nakoniec religiozita. Od psychody-
namicky orientovaných psychoterapeutických prístupov, 
ktoré vychádzajú pôvodne z psychoanalýzy a tvoria prvú 
tretinu monografie, prechádza postupne k „behaviorizmu“.  

Ôsma kapitola tak nesie názov Klasická behaviorálna 
psychoterapia a autor v nej konkrétnymi príkladmi stručne 
(s. 124-131) opisuje základné princípy klasickej behaviorál-
nej psychoterapie. K behaviorálnej psychoterapii po „kogni-
tívnej revolúcii“ sa Schlegel ešte vracia neskôr v 12. kapito-
le (s. 189 – 194). Ďalej autor prechádza k humanistickému 
prístupu Carla Rogersa v kapitole s názvom Psychoterapia 
orientovaná na klienta. Postupne v krátkosti predstavuje au-
tora tohto prístupu, uvádza konkrétne prípady z praxe, resp. 
ponúka ďalšie úvahy o psychoterapii orientovanej na klienta 
(napr. terminologické ukotvenie klient/pacient, tendencia 
k aktualizácii, aktívne počúvanie a iné). Nasleduje 10. kapi-
tola Racionálna psychoterapia alebo persuazívna psychote-
rapia podľa Paula Duboisa, kde opisuje menej známy, av-
šak v historickom kontexte dôležitý psychoterapeutický 
koncept. Nasleduje kapitola venovaná kognitívnej psychote-
rapii, ktorá je poňatá všeobecnejšie. Autor opisuje jednotli-
vé koncepty viacerých dôležitých persón kognitívnych prí-
stupov, ako napr. Alberta Ellisa (racionálne-emotívna psy-
choterapia – REBT, Alberta T. Becka (kognitívna psychote-
rapia), Donalda W. Meichenbauma, či Judith Beckovej. 
Schlegel rozvádza základné metódy a princípy kognitívnej 
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psychoterapie na príkladoch z praxe. Ďalej hovorí napr. 
o stratégii riešenia problémov, „odkatastrofizovaní“, reatri-
búcii a do súvisu dáva tiež kognitívnu vlnu v behaviorálnej 
psychoterapii. Nasleduje vyššie naznačená 12. kapitola, kto-
rá sa opäť stručne venuje behaviorálne terapii, avšak už po 
„kognitívnej revolúcii“ (najmä koncepcie Meichenbauma, 
Lazarusa, Faya). Nasleduje ďalší menej známy prístup Ko-
munikačná terapia, kde sa autor venuje po úvodnom zhrnutí 
konkrétnym príkladom nepodarenej komunikácie a pridáva 
ďalšie úvahy o komunikačnej psychoterapii (napr. všeobec-
né pravidlá komunikácie, vôľa k vzájomnému porozumeniu, 
aktívne počúvanie, úprimnosť, asertivita, rast, spätná väzba, ri-
tuálne slovné spojenia a iné.). V poradí 14. kapitola s názvom 
Gestalt terapia podľa Fritza Perlsa opisuje zakladateľa prí-
stupu geštalt, konkrétny príklady (najmä z Perlsovej praxe) 
a ďalšie úvahy ku geštalt psychoterapii (napr. témy ako 
zdieľanie, princíp tu a teraz, výklad snov, zdanlivo nepodstat-
né otázky, diery v osobnosti, zážitky premeny a od implózie 
k explózii). Ďalšia kapitola s názvom Systemický pohľad 
a systemická rodinná terapia ilustruje na konkrétnych prí-
kladoch z praxe základné princípy systemického prístupu. 
Nasleduje ďalšia menej známa škola Jeffreyho E. Younga 
a jeho Terapia schém, ktorej autor venuje v porovnaní 
s inými známejšími prístupmi pomerne široký priestor  
(s. 241 – 263). Youngova terapia schém nápadne pripomína 
Knoblochovu prácu so skupinovou schémou v rámci Integ-
rovanej psychoterapie, avšak Schlegel sa v diskusii k tejto 
časti o nej nezmieňuje. Nasleduje 17. kapitola s názvom 
Transakčná analýza podľa Erika Berneho a jeho žiakov, 
ktorá je svojím rozsahom najviac prepracovaná v celej mo-
nografii (s. 267- 303) a zároveň na ňu tematicky nadväzuje 
aj ďalšia kapitola opisujúca Vzťah transakčnej analýzy 
k iným terapeutickým smerom (s. 307 – 340). Na tomto mies-
te je zreteľná odborná profilácia autora a jeho dlhoročné skú-
senosti práve s prístupom transakčnej analýzy. Posledná 18. 
kapitola Rodinné konštelácie Berta Hellingera opisuje opäť 
menej známy psychoterapeutický smer kontroverzného au-
tora. Opäť tu môžeme nájsť nápadnú podobu z inými smer-

mi (napr. Satirovej rodinné rekonštrukcie; Adlerovské súro-
denecké konštelácie; resp. Knoblochova skupinová schéma 
a iné). Za touto kapitolou chýba akýsi sumarizujúci záver – 
doslov, ktorým by autor uzavrel celé svoje dielo.  

 Recenzovaná publikácia je pomerne kvalitne a zrozu-
miteľne vypracovaným výstupom skúseného renomovaného 
švajčiarskeho psychiatra, psychoanalytika a psychoterapeuta 
Leonharda Schlegela. Autor ponúka prehľad aktuálne a histo-
ricky významných psychoterapeutických smerov a zvlášť ob-
divuhodný je fakt, že autor tieto smery pozná nielen na teore-
tickej úrovni, ale veľkú časť z nich mal možnosť vidieť 
a používať aj vo svojej bohatej praxi. V monografii je citeľná 
psychoanalytická, hlbinná, resp. transakčne analytická orien-
tácia autora a niektoré psychoterapeutické smery tak ostávajú 
len stručne a parciálne uvedené (napr. KBT, REBT, PCA, 
resp. chýba napr. POPI, KIP, EMDR, expresívne prístupy 
atď.). Tiež absentuje opis integrujúcich a eklektických prístu-
pov, ktoré majú v súčasnej psychoterapii svoje opodstatnené 
miesto. Drobné nedostatky môžeme hľadať aj v kvalite jazy-
kovej lektúry publikácie, kde nachádzame množstvo „prekle-
pov“ a gramatických chýb. Podstatu rozsiahleho Schlegelov-
ho diela však napĺňa jeho kvalitné odborné spracovanie, lo-
gicky štruktúrované kapitoly obohatené vždy aj o praktické 
ilustrácie jednotlivých prístupov, čo je veľkou devízou. Sku-
točne obsažné dielo, zahŕňajúce gro aktuálnych psychotera-
peutických prístupov je ilustrované veľmi autentickými 
a cennými konkrétnymi ukážkami z praxe autora. Recen-
zovaná publikácia by tak nemala chýbať v knižnici študen-
tov pomáhajúcich profesií, resp. frekventantov psycho-
terapeutických výcvikov a záujemcov o psychoterapiu. 
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